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La diversitat de la tipologia naval medieval catalana és enorme. Per la seva mida i
forma es pot dividir en tres grans grups: naus, galeres i barques, en aquest cas
emprats els termes com a genèrics. En el primer grup hi ha les embarcacions mer-
cants de més port, com les naus (ara com a tipus específic), i les de port mitjà, com
els llenys; en el segon grup, el gran conjunt d’embarcacions propulsades a rem i vela,
com la galera; finalment, en el tercer grup hi ha les embarcacions menors, les de
pesca, que són l’objecte del nostre estudi.

De les embarcacions de pesca destaquen els llaüts i les barques, si bé hi havia
altres embarcacions menors, com l’esquif, la barca de penescalm, la barca de ribera
i la gròndola, que s’empraven en altres funcions, com la càrrega i descàrrega d’em-
barcacions ancorades, el cobrament de llicències i drets, el comerç de cabotatge,
com a embarcacions auxiliars, etcètera. En aquest treball explicarem les caracterís-
tiques constructives principals, tant pel que fa al buc com a la resta d’elements genè-
rics de les embarcacions menors (de pesca o de transport), amb una especial inci-
dència als específics de les embarcacions de pesca, segons el tipus d’art i l’ofici.

Per bé que la informació documental existent és inferior a la d’altres tipus d’em-
barcacions, com les naus i les galeres, podem obtenir dades sobre el nombre de
bancs, de rems o de mariners, o sobre l’arbre o el timó, que faciliten saber quines
eren les seves dimensions i si n’hi havia de diferents pel que fa a la mida. 

La font d’informació més important, però, és la iconogràfica. Bona part dels
retaules fets a Barcelona contenen embarcacions que podrien bé ser les de pesca
existents al litoral barceloní als segles XIV i XV. Aquestes imatges permeten estudiar
aspectes generals, com la forma i dimensions de les embarcacions, o concrets, com
la direcció, la propulsió, la fixació o els diversos elements de l’obra morta. 

L’arqueologia també aporta informació sobre aquestes embarcacions menors,
com el cas de l’embarcació Les Sorres X, excavada a Castelldefels, d’unes dimen-
sions, formes i elements que podrien correspondre a una embarcació de pesca gran,
si bé sembla que la seva funció era la del transport de mercaderies.

L’altre aspecte que tractem en aquesta comunicació és el dels arts de pesca.
Farem incidència en la batuda o tresmall, l’art que apareix representat més sovint en
la iconografia.
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