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LA SUBHASTA  

  

  

TREBALLS PREVIS  

  

  

  

NOM:.......................................  

  

CENTRE:......................NIVELL.....   
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LA SUBHASTA DEL PEIX  

  

  

Què és?  

  

Consisteix en la venda del peix que porten les barques, al peixater que 

ofereixi el millor preu.  

  

N’hi ha de dos tipus:  

- Les d’encerclament  

- Les d’arrossegament  

  

 1. Les barques d’encerclament:  

  

 Les barques de la llum arriben al voltant de les 7 del matí al port, 

desprès d’haver feinejat els pescadors durant tota la nit. Han pescat 

peix blau, com ara:  

  

  

Sardina        Seitó      Verat  

       
  

  

  

A les 8 del matí comença la subhasta del “Peix blau de Tarragona”, que 

té la denominació de qualitat. La sardina de Tarragona arribarà fins a 

Galícia, Astúries, Extremadura, Portugal i França.  
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Marca els camins que recorre la sardina des del port de 

Tarragona, fins a Astúries, Extremadura, Castella la Manxa i 

Andalusia.  

  

  

  
  

Pinta la barca d’encerclament i el bot de llum. Escriu el  

nom de cadascun   
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2. Les barques d’arrossegament:  

  

Les barques arriben al port pesquer a primera hora de la tarda. Porten 

molta varietat de peix, mol·luscs i crustacis, com ara:  

  

Orada         Pop       Gamba  

            

       
  

Llenguado       Musclo      Petxina  
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Escriu quatre diferències que vegis entre les barques 

d’encerclament i les d’arrossegament:  

  

...............................    ...............................  

  

...............................    ...............................  

  

  

  

Els pescadors:  

  

  Qui són?  

          
  

Pinta la barca d’arrossegament   
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Són persones que es dediquen a la pesca.  

  La seva jornada laboral és molt sacrificada:   

- Treballen moltes hores  

- Pateixen la calor i el fred  

- El mal temps - La mala mar...  

   El seu salari  

No reben sempre el mateix sou, ja que el patró es queda amb la 

meitat de les captures desprès d’haver descomptat el comú 

(gas-oil, llotja, seguretat social, etc.); l’altra meitat es reparteix 

entre tots els mariners.  

     Les categories:  

- Els armadors: són els propietaris dels vaixells  

- Els patrons: governen les barques  

- Els motoristes: dirigeixen les embarcacions  

- Els mariners: són els pescadors    On viuen?  
La majoria de mariners, artesans i comerciants relacionats amb els oficis 

de la mar com ara els calafats, els corders, els peixaters o els assaonadors, 

viuen al barri del Serrallo, prop del moll pesquer.  
 Les cases són baixes, de poques plantes i la majoria són antigues; algunes 

s’han reformat i d’altres presenten un estat de cert abandonament. Malgrat 

tot, poc a poc s’hi estan construint blocs de pisos nous, no molt alts, amb 

totes les comoditats, en lloc dels edificis més vells. Recentment s’hi ha 

estrenat una zona nova urbanitzada, enjardinada, amb fonts i zona de 

vianants, situada a la façana del barri, que ha canviat totalment la fesomia 

del mateix, tot donant-li un aspecte nou i modern. Al barri també hi ha la 

llotja de contractació del peix, restaurants molt típics i l’església de Sant 

Pere, que va fer construir el bisbe Bonet.  
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Carrer:  Color:  Carrer:  Color:  

Salou  Groc  Lepant  Verd fort  

Sant Joan  Carabassa  Callao  Lila  

Espinach  Vermell  Sant Pere  Blau fort  

Gravina  Negre  Sant Andreu  Rosa  

Trafalgar  Marró  Moll de costa  Gris  

Sant Pròsper  Verd fluix  Pl Bisbe Bonet  Blau cel  

La llotja  
  

És l’indret on es comercialitza tot el peix que arriba al port i està 

administrada per la confraria. Sota el patronatge de Sant Pere, es va 

fundar el segle XV per a:  

  

Pinta els carrers del color que et diem:   
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- Protegir-se sota l’empara dels patrons  

- Ajudar-se mútuament  

- Defensar els seus interessos  

  

 
  

  

Amb què comptem?  

 
  

  

--------------- + ------------------ + ------------------- = ------------  

  

  

  

43  barques  
d’arrossegament   

25  barq ues  
d’encerclament   

17  barques de  
tresmall   
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LA SUBHASTA  
  

  

TREBALLS DE CAMP  

  

  

  

NOM:.......................................  

  

CENTRE:......................NIVELL.....  
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Heu arribat al barri del Serrallo. Recorda que és un barri de 

pescadors.   
  

Ens agradaria que encerclessis les SENSACIONS que hi 

percebis.  
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Silenci – Soroll  

  

  

  

Ordre  –   Desordre   

Molta gent  –   Poca gent   

Mala olor  –   Bona olor   

Fred  –   Calor   

Pau   –   Neguit   

  

  

  

  

  

  

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.scoutbase.org.uk/library/clipart/mascots/cleanup.gif&imgrefurl=http://www.scoutbase.org.uk/library/clipart/mascots/scout.htm&usg=___T0uK7GJggV95mAOcta3fPwvtDQ=&h=1233&w=1600&sz=190&hl=ca&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=oToI5U6se7ydzM:&tbnh=116&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dclipart%2Bclean%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.scoutbase.org.uk/library/clipart/mascots/cleanup.gif&imgrefurl=http://www.scoutbase.org.uk/library/clipart/mascots/scout.htm&usg=___T0uK7GJggV95mAOcta3fPwvtDQ=&h=1233&w=1600&sz=190&hl=ca&start=12&um=1&itbs=1&tbnid=oToI5U6se7ydzM:&tbnh=116&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dclipart%2Bclean%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1
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Brut – Net  
  

  

  

  

  

  

  

  

Al port s’hi mouen diferents personatges. Nosaltres n’hem 

dibuixat alguns dels que t’hi pots trobar. Si en veus un, encercla’l.  

  

    
1. Un/a pescador/-a                      2. Un/a cuiner/-a                     3. Un/a policia  

  

  
4. Un avi/-a assegut/-da        5.  Uns nuvis         6. Un/a turista      

en un banc                              
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7. Un/-a motorista                  8. Un/-a fotògraf/-a               9. Un/-a obrer/-a  

  

Què és la subhasta del peix?  

  

  
 La subhasta consisteix en la venda del peix, que arriba al port a través de 

les barques d’arrossegament o encerclament, al peixater que ofereix el 

millor preu.  
  

  

  

Dóna un tomb pels voltants de la Llotja del peix, observa i 

marca el que vegis:  

  

  l’arribada de les barques d’ arrossegament   

  

  

 la feina que fan els pescadors quan arriben al port:  

  

  



La Subhasta  

 Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona  16  

- classificar el peix   

  

- rentar-lo  

  

- posar-lo en caixes  

  

- portar-lo a la subhasta  

  

- preparar la barca per poder pescar l’endemà  

  

ENTREVISTA  
  
Fes una entrevista a alguna de les persones que pots trobar en 

aquest indret: pescadors en actiu, pescador jubilat, sargidores de 

xarxa, responsable d’un restaurant, turista, etc.  

  

Et donem un seguit de possibles preguntes i et deixem espai perquè tu 

facis les que creguis convenients:  

  

FAIG L’ENTREVISTA A ................................................................................  

...........................................................................................................................  

  

P A quina edat va començar a treballar?  

  

R............................................................... 

................................................................  

  
  

P Li agrada la seva feina?  

  

R............................................................... 
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................................................................  

  
  

P............................................................... 

................................................................  

  

R............................................................... 

................................................................  

  
  
  

P............................................................... 

................................................................  

  

R............................................................... 

................................................................  

  
  

P............................................................... 

................................................................  

  

R............................................................... 

................................................................  

  
  

P............................................................... 

................................................................  

  

R............................................................... 

................................................................  
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P............................................................... 

................................................................  

  

R............................................................... 

................................................................  

  
  

* P: Pregunta       R: Resposta  

  

EL BARRI MARINER DEL SERRALLO  
  

Assenyala també totes aquelles activitats que es poden dur 

a terme al Serrallo:  

  

   
1. Nedar       2. Parlar amb els amics  

  



La Subhasta  

 Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona  19  

   
3. Jugar          4. Menjar un gelat  

  
5. Circular          6. Menjar  

  

  

Analitza el tipus de comerç que hi veus:  

  

TIPUS DE COMERÇ  

  

NOMBRE D’ESTABLIMENTS   

LOCALITZATS  

Carnisseria    

Restaurant    

Bar    

Geladeria    

Llibreria/quiosc    

Banc/caixa    

Forn    
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Majoristes del peix    

Efectes navals    

    

    

    

  

 Estudia els tipus d’habitatges que trobem al Serrallo:  

  

* Alçada dels edificis:..................................................................................  

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................  

* Tipus de façana:  

- d’ obra -vista  

- arrebossada   

- pintada  

- placada de pedra  

- ...........................  

- ...........................  
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  Marca els carrers    pels quals has passat i identifica’ls amb la  

foto inferior.   
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    Investiga:  

  

- Nom de les barques:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Lloc de procedència/destí dels camions i furgonetes que 

venen a comprar el peix a la Llotja:  
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Trobareu informació sobre el barri del Serrallo i els seus 

carrers a l’annex d’aquest quadern, extreta i traduïda del llibre  

Tarragona antigua y moderna a través de su nomeclatura urbana 

(siglos XIII al XIX), de Juan Salvat i Bové, Cronista Oficial de la 

ciudad De la Real Academia de la Historia (c)”, Excm. Ajuntament de 

Tarragona, 1981, segona edició facsímil.  

   

  

ANNEX  

  

Traducció de l’apartat “ El barri marítim o de Sant Pere (Serrallo) “,  

del llibre “ Tarragona antigua y moderna a través de su nomeclatura 

urbana (siglos XIII al XIX), de Juan Salvat i Bové, cronista oficial  

de la ciudad de la Real Academia de la Historia ©  

Excm. Ajuntament de Tarragona, Año 1961  

Edicions- Ajuntament de Tarragona 1981. segona edició facsímil  

  

  

  

EL BARRI MARÍTIM O DE SANT PERE (SERRALLO)  
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Els pescadors, a la primera meitat del segle XIX, tenien situades les 

seves cases-vivendes (barraques de fusta) al moll, tot formant una 

filera de cases en forma de semicercle, extensió que incloïa  des de la 

Comandància de Marina fins a l’extrem occidental del moll de costa, 

tot tocant a la part rocosa del moll, que tenia per darrere, en línia 

recta, l’actual carrer del Mar.  

  

Aquestes cases-vivendes de la gent del mar, instal·lades a l’anomenada 

platja de Pescadors, van formar un carrer referit el 1843 als registres 

municipals com a “carrer de les Barraques”.  

  

Per Reial Ordre de 28 d’agost de 1851 s’autoritza la construcció del 

ferrocarril Tarragona –Reus, tot inaugurant-se el servei de viatgers i 

mercaderies el 16 de setembre de 1856. Els ferrocarrils de Barcelona 

a València es van inaugurar el 1864-65. Tot això va fer desaparèixer  

les barraques dels pescadors, donant lloc aquesta ocupació,  per tant, 

l’estesa de les vies fèrries, a les consegüents protestes per les 

molèsties i perjudicis que es causava als pacífics habitants d’aquest 

indret.  

En ser ocupada la platja de Pescadors per la via fèrria, aquests van 

establir-se en uns terrenys compresos entre l’extrem occidental del 

moll de Costa i el riu Francolí. Allà foren traslladades les Barraques 

que quedaven en bon estat. La societat concessionària va indemnitzar 

els pescadors que van perdre les seves cases.  

  

A partir de 1868 comencen a aixecar-se cases d’ un i dos pisos, al solar 

on s’havia anat formant el “Barri de Sant Pere”, barri marítim o dels 

pescadors. Aquest barri fou començat amb les primeres cases de fusta 

traslladades en principi al mateix. El barri marítim de Tarragona és 

conegut vulgarment pel “Serrallo”. Es desconeix el fonament d’aquest 

nom tan particular, que el poble li ha donat. El cronista Morera diu, 

referint-se al barri del Serrallo, que “no s’ha pogut esbrinar d’on prové 

l’esmentada denominació”. En canvi, no falta qui s’ha permès assegurar 
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que el Serrallo és “anomenat així en record de l’acció en que fou ferit 

a la Guerra d’Àfrica el general Echagüe l’any 1859”.  

  

Aquest barri modern fou retolat amb noms al·lusius als sants 

pescadors, als fets gloriosos de la marina nacional i als personatges 

que amb els seus desvetllaments i prodigalitat es feren dignes de 

l’estimació dels seus habitants.  

  

La gent de mar ha constituït des de temps molt antics, juntament amb 

els pagesos, el nervi viu de la població tarragonina. La seva pròpia llar 

és la barca, on viuen i lluiten la major part del dia i també la llar on 

pateixen.  

  

El barri del Serrallo és un lloc encantador. L’arribada de les barques 

de pesca a la tarda, les xarxes al sol per reparar, la indumentària típica 

dels pescadors, el seu caràcter peculiar, els seus costums, la subhasta 

de peix als locals de la Confraria, tot això fa, del nostre barri marítim, 

una autèntica realitat vivent, que contribueix en gran mesura al 

creixement i vitalitat de Tarragona.  

Amb data 13 de febrer de 1884 l’ajuntament acorda donar als carrers 

del barri de pescadors els noms de Plaça de Bonet i carrers Sant Pere, 

Sant Joan, Sant Telm, Sant Andreu, Trafalgar, Gravina, Callao i 

Espinach. El 1889, el carrer de Sant fou “carrer de Sant Vicenç i 

actualment la plaça antiga de Sant Pere, al final del carrer d’aquest 

nom té el rètol de Plaça de  Narcís Monturiol.  

  

A les acaballes del segle XIX, es troben al barri marítim de Tarragona 

tres carrers dedicats als sants pescadors (Sant Pere, Sant Andreu i 

Sant Joan); tres carrers dedicats als fets gloriosos de la marina 

espanyola (Callao, Trafalgar i Gravina) i dos carrers dedicats als 

benefactors del barri (Bonet i Espinach).  
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Recentment s’han obert dos nous carrers, el de Salou i el de Lepant; 

aquest darrer en record de la galera de Tarragona (Nao de Tamarit), 

que prengué part a la gloriosa batalla d’aquest nom.  

  

  

  

CARRERS DE SANT PERE, SANT ANDREU I SANT JOAN  

  

  

  

El barri de pescadors ha volgut retre homenatge com a lema dels seus 

carrers al príncep dels apòstols Sant Pere, pescador d’ofici, que té 

dedicada l’església que s’eleva a la vora del port i en ple barri marítim. 

També els sants pescadors Sant Andreu i Sant Joan apareixen en 

aquesta retolació de carrers. La confraria de Sant Pere i Sant Andreu 

dels pescadors és antiquíssima a la nostra ciutat, i una de les més 

importants de la Tarragona medieval.  

  

El carrer de Sant Joan fa referència i honor a Sant Joan Evangelista, 

deixeble de Joan el Baptista i germà petit de Santiago el major. Fill 

del Zebedeo, pescador i patró de barques, era com el seu pare i germà 

d’ofici pescador.  

  

CARRER DEL CALLAO  

  

  

És ciutat molt important i principal port del Perú, havent estat, per 

tant, centre comercial de primer ordre entre Espanya i Perú. El Callao 

fou l’últim baluard del poder d’Espanya a  Hispanoamèrica. L’esperit 

combatiu i de resistència dels espanyols es va fer palès a les brillants 

accions que van tenir per objecte la plaça forta del Callao. L’almirall 

Méndez Núñez, amb sis fragates, cinc d’elles de fusta, aconseguí 

reduir al silenci, en un combat que va durar cinc hores, els noranta 
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canons de la ciutat amb les seves fortificacions blindades. El rètol 

d’aquest  carrer és el record dedicat a la brillant acció naval, orgull de 

la marina espanyola.  

  

  

CARRER DE TRAFALGAR  

  

  

Aquest lema commemora  l’acció entregada i heroica de la marina 

espanyola a la batalla de Trafalgar. Es tracta d’un dels combats més 

memorables de la història universal, lliurat el 21 d’octubre de 1805, 

entre l’esquadra anglesa, comandada pel cèlebre almirall Nelson i la 

franco-espanyola dirigida per l’almirall francès Villeneuve, a la 

ineptitud del qual es degué la victòria anglesa.  

El nom de Trafalgar, lluny de recordar una derrota, rememora sempre 

les gestes inoblidables dels mariners espanyols, Gravina, Churruca, 

Alcalà Galiano i tants herois espanyols recordats.  

  

  

  

CARRER DE GRAVINA  

  

  

Està dedicat a perpetuar la memòria del general de l’Armada espanyola 

Federico Carlos Gravina, el brillant full de serveis del qual és un segell 

de glòria a la destacada història de la marina espanyola. Al 

comandament de la nau “Príncep d’Astúries” va combatre amb singular 

heroisme a Trafalgar, tot morint com a conseqüència de les lesions 

sofertes.  

  

Els anglesos, que van perdre l’almirall Nelson a la batalla,van elogiar 

com es mereixia, la destacada actuació del general espanyol.  
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PLAÇA BONET  

(Plaça dels pescadors)  

  

  

Va estar retolada com a “Plaça de Bonet” fins a 1936.  

  

Acabada la guerra civil, canvia el nom pel de “Plaça dels pescadors”. 

Actualment li ha estat restituït en justícia l’antic nom de “Plaça de 

Bonet”.  

  

El 1878, donat el progrés experimentat pel barri de pescadors i la seva 

densitat de població, l’arquebisbe de Tarragona D. Constantino Bonet 

i Zanuy, per tal de dotar l’esmentat barri d’assistència religiosa, va 

manar construir en aquell any , i cobrint les despeses ell mateix, 

l’església de Sant Pere, d’una sola nau, amb capelles laterals, casa 

rectoral i escola pública. Aquest temple dedicat a Sant Pere és obra 

de l’arquitecte provincial i diocesà D. Ramon Salas Ricomà.  

  

CARRER D’ESPINACH  

  

  

  

El ciutadà tarragoní D. Aniceto Espinach era un decidit protector del 

barri del Serrallo de Tarragona. El 1881 era Corredor Reial de comerç, 

adscrit al Col·legi de Barcelona i, el 1882, director del Banc de Mataró.  

  

L’any 1881, doncs, és propietari de gran part dels terrenys on foren 

bastides les cases de nova construcció al barri de pescadors, i consta 

que, els seus descendents posseïen més de vint cases en aquest lloc. 

Va pagar les obres de l’altar de N. Senyora de la Bonanova i els 

ornaments sagrats de l’església de Sant Pere del Serrallo de 



La Subhasta  

 Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona  29  

Tarragona. Amb aquest motiu, el dia de la benedicció es van fer grans 

festes al barri, amb assistència de les danses populars, castell de focs 

artificials, festes religioses, etc, que va pagar personalment.  

  

Morí a Barcelona el 12 de març de 1891. Protegia molt als pescadors, 

essent molt estimat a la ciutat; tant és així  que, per sentit unànime 

del Gremi de marejants, li fou oferta a la seva memòria el carrer que 

porta el seu nom, al barri marítim de Tarragona, per acord municipal 

de 13 de febrer de 1884.  

  

A la sessió municipal de 9 de setembre de 1881 es diu que “S.E. ha vist 

amb satisfacció la invitació de D. Aniceto Espinach Martorell, 

propietari de varies cases en construcció a tocar del barri conegut pel 

Serrallo, i s’acorda que una comissió de regidors assisteixi a les 

celebracions que l’esmentat senyor es proposa celebrar amb motiu de 

la inauguració d’un altar pagat per ell a l’església d’aquell lloc, que es 

consagrarà al culte diví, sota l’advocació de N. Senyora de la Bonanova.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



La Subhasta  
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