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LA PESCA A CATALUNYA

C. Bas *

SUMMARY

Fishing in Catalonia

Rebut: abril 1984

A short rapport is given on the fishing situation in the Catalonia coast, paying a spe-

cial attention to the fishing effort in pelagic as in demersal fisheries. The main fishing

studies and a very abridged evaluation of the present resources are also mentioned.

LA INVESTIGACIO PESQUERA

La investigacio pesquera no ha deixat

d'esser una ciencia conflictive i ben segur

que no ha assolit cncara l'adequat nivell

de comprensio i definicio d'objectius: per

molts es Lin cstud de les especles explota-

des, per d'altres s'hi afegcix la descripcio

de la llota pesquera utilitzant parametres

represcntatius com puguin ser el poder de

pesca i 1'esfor4 de pesca. Mes cnlla, la in-

vestigacio pesquera s'ha confos amb les

diverses teorics o models que pretenen in-

terpretar de la millor mantra possible, els

processos que tenen hoc en una pesqueria;

es allb que normalment es concix corn a

dinamica de les poblacions explotades; hi

ha qui preferiria dir-ne cinetica de les po-

blacions. Sembla, peso, que la investigacio

pesquera es quelcorn flies que tot aixo. En

tots els aspectes l'accio del pescador es

considera d'una manera marginal, i aixb

no obstant, en la pesca es l'onamental

l'accio de I'home, encaminada a obtenir els
productes -recursos- vius existents en

el mar, a fi de satisfer les sever necessitats.
E.s per aixb que en el proces pesquer figu-
ren de forma molt important els aspectes
economics i socials. Fins a tal extrem es
aixi que sense llur integracio dificilment
es podra assolir una concepcio global de
la pesca. Tres son els aspectes basics de

la investigacio pesquera encarregats d'a-
profundir-ne els elements integrants, per-

fectament correlacionats: la bioecologia es-
tudia el recurs existent; la sbcio-economca,

I'impuls huma, i la geomorfologia estudia

el suport sobre el qual to hoc el proces

de la pesca des de tots cis aspectes. Hom

ja pot comprendre que son moltes les in-

teraccions que es posen en jot per a una

comprensio global del proces pesquer. Fins

avui no s'ha assolit una autentica integra-

cio de ]a recerca pesquera tal corn s'acaba

d'expressar.
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1.1 PI?SC X A C%i'Al t IOTA

Els estudis glohals de la pesca a Catalu-
nva no son abundants, pero si que cal re-
marcar una certa abundancia d'estudis de
caire biologic i tarnbc algunes aportacions,
encara que molt mes escasses, dins Fain-
bit socio-economic. Cal assenyalar que la
pesca a Catalunya cs un bon exemple de
corn els impulsos s6cio-econ6mics han in-
fluit en el desenvolupament pesquer amb
total independencia de l'abundancia, sem-
pre niinsa, dcls recursos pesquers disponi-
bles. Aquesta evolucio ha estat esperonada
pels canvis economics del segie present i
encaminada en les dues linies segiients:
concentraci6 del poder de pesca en punts
concrets -ports de pesca- i augment pro-
gressiu del poder de pesca: transtormacio
i modernitzaci6 dels arts i barques. Ws
recentment cal considerar una concepci6
economicament roes organitzada de la pes-
ca que ha intuit decididament en ]a seva
estructuraci6.

PESCA PELAGICA

En aquesta modalitat de pesca l'evolu-
cio ha mantingut dos aspectes ben dife-
rents: mentre que les embarcacions han
conservat, fins fa pots anus, slurs caracte-
ristiques tradicionals -barques panxudes
i sense quilla, de les quals encara es pos-
sible de trobar-ne en els ports de pesca-
cls arts de pesca han evolucionat des dels
coneguts sardinals a les modernes teranyi-
nes. Per altra banda, cal reconeixer que
aquesta evolucio no ha estat uniforme al
llarg del litoral catala, sin6 que la implan-
taci6 de teranyines va comcncar primer a
la costa de nonent, quan encara es veien
forca sardinals a la de llevant. Una impor-
tant millora ha estat la introduccio de
I'halador mecanic per a recollir la xarxa
de teranyina. Aquesta millora significa fa
reduccio a quasi la meitat del nombre de
mariners que necessitava cada barca: es
passa de 20-22 a 12-14 homes per barca de
teranvina. Per altra banda, aquest tipus de
pesca es caracteritza per la seva tempora-
litat: aixf, al costat de temporades d'abun-
dor mes o menys habituals, n'hi ha d'altres
en que quasi no es troben pcixos per pes-
car. Encara mes, cal remarcar que d'un
any a I'altre pollen variar dc fais6 molt
marcada Ies captures obtingudes. Aix6 ha
fet que to pesca d'especies pelagiques evo-

luLlulls do I'I nia Ilk Ivy I LII ,tI c1r I() iii
ha succcit en ci cas del russet. Altrantent,
la costa de ponent, i en particular el port
de Tarragona, ha estat, sons dubte, on
aquesta activitat pesquera ha assolit una
importancia mes gran. Altres ports impor-
tants sun el de Barcelona, I'Escala i Roses.

PESCA DEMERSAL

Ben al conuari del que s'acaba d'esmen-
tar en el cas de la pesca pelagica, la de
tons ha experimental al llarg de tot el que
va de segle un fort i constant desenvolu-
pament. En primer floc, cal remarcar 1'a-
parici6 do les barques quillades substi-
tuint les tradicionals do tons pla; en segon
lloc, on let importantissim, la substitucio
de la vela pel motor, la goal coca permete
una major activitat i independencia. A par-
tir d'aquest punt hem d'assenvalar una
continua i calla cop mcs accelerada mo-
dernitzaci6 de la mecanica i tie I'estructu-
ra naval amb cl millor utillatge do la na-
vegaciu i d'altres serveis auxiliary. Pcl que
fa a ]'art de rossec tambe ha experimentat
una cxtraordinaria evolucio: des cfcls pri-
mitius arts catalans confeccionats normal-
nient amb Libra de canem, passant per les
rateres, arts italians, atomics, fins a arri-
bar als emprats actualment, horn constata
un canvi molt important. Per altra banda
les porter, rectangles de Iusta i Ferro re-
molcats per la barca i situats un xic abans
de calla extrem de Ies tames de 1'art, cal6,
han pcrmes de millorar molt eficacment
l'obertura de la boca i, per tart, I'eficiencia
dell arts.
Ben al contrari del que hem esmentat

abans en la pesca pelagica, en la de tons
cal assenyalar una certa regularitat en Les
captures que permet d'assegurar, en ter-
mes no pas absoluts, ingressos economics
fixos. Aquest let ben notable ha estat el
suport de l'expansio do la pesca demersal
a la costa catalana, la qual cosa li ha per-
mes d'assolir un nivell important en el
conjunt cie la pesqueria mediterrania cie
caracter local; horn pot dir que en el lito-
ral catala es troben les millors barques de
rossec de la Mediterrania.

ESTUDIS REALITZATS

Investigacions rclacionadcs amb la pesca
a Catalunya s'han let en nombre conside-
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rablc; Ruir, (1927) publica till primer vu-
turn titulat La pesca a Cataluova , prefe-
rentment descriptiu i de caracter etnogra-
fic. Mes endavant es publica on intent de
comprensio global Cie la situacio cie la pes-
ca a Catalunya ( BAs, MORALES & RUBIO,
1955), en la qual no sols es tenen en comp-
te les questions estrictament etnografiqucs,
sing que hi juga tin paper molt important
fa geomorfologia dels tons, la productivi-
tat basica del mar i, especialment, es to
cura de la composicio i distribucio de les
captures , economia pesquera , junt amb
una atencio als parametres biologics mes
importants des del punt de vista de la
dinamica dc les poblacions explotades.
Aquest text es pot considerar corn un pri-
mer intent d ' explicar la pesca des de tots
els punts de vista, globalment . L'existen-
cia de I'Institut d'Investigacions Pesquc-
res, amb tin laboratori a Barcelona i tin
alter a Blanes , representa un gran ajut en
I'cstudi de les pesqueries de la costa cata-
lana. Son nombrosos els estudis de dife-
rents tipus; pesqueries de diferents espe-
cies; biologies i aspectes concrets de la
pesca, a mes d'una gran quantitat d'infor-
mes i articles de menor entitat que tambe
han contribu'it a augmentar el nivell de
coneixement sobre el tema . Darrerament,
els estudis empresos son ja d'una altra
categoria, mes sistematics i referits a as-
pectes concrets de l'explotacio pesquera
catalana . En aquest sentit, cal remarcar el
projecte titulat < Estudio de la comunidad
multiespecifica de las especies explotadas
del Mar Catalan : modclo que expresa la
degradacion debido a la pesca», que pre-
ten definir cl model mes acurat possible
que permeti d'interpretar la progressiva
degradacio cie Ies comunitats explotades i
I'efecte d'un esforc pesquer cada cop mes
important . Aixi mateix , tin altre projecte,
«Reclutamiento v ambiente en algunas es-
pecies del Meditcrraneo », to per objectiu
aprofundir Cl proces dcI reclutament tot
tenint present que des de 1'eclosi6 cie l'ou
fins al reclutament es quan la mortalitat
resulta ser mes clevada i en tot cas degu-
da a causes poc conegudes. Altres investi-
gacions estan rclacionadcs amb la recerca
de noves especies i recursos explotables a
Ies zones mes prof unties , mes enlla dels
1.000 in de tondaria . Pet que fa a punts
molt concrets , cat esmentar I'estudi de
la gamba ( Aristeus anterrnatus L.), de mol-
ta importancia pesquera ; de la daurada
(Spares aurata L.), la maire ( Micrornesis-

tius puulu„t)ti Rissu), cl popct (I.lcrlunc
cirliosa Ratinesquc ), entre els estudis mes
importants . Finalment, cal assenyalar I'in-
teres que aquests darrers anus ha desper-
tat cl millor coneixement de la dinamica
del delta de I'Ebre i, en particular , I'explo-
tacio pesquera de la zona.

AVALUACIO DELS RECURSOS

Una cstimacio acurada tick rccursus pes-
quers disponibles at llarg de la costa cata-
lana no es gems facil de dur a terme, en
primer hoc pet fet que les estadistiques
confeccionades a les confraries i altres as-
sociacions de pescadors no son suficient-
ment acurades, i en scgon ]loc per causa
de la gran varietat d'especics i d'ormeigs.
Aixb no obstant, el resultat de les avalua-
cions fetes en el curs dets darrers anvs
mostra una certa estabilitat en el conjunt
tic les captures, estabilitat que no corres-
pon pas a) fort increment del poder de
pcsca experimental durant aquests ultims
anvs, especialment pet quc fa a la pesca
de rossec. Mentre les pesqueries de pe-
lagics petits, tipus sardina i seito, que
son Ies especies mes caracteristiques, es
considcrcn encara susceptibles d'una ex-
plotacio raonablement exitosa, tat corn ha
quedat clar en diverses reunions de caire
internacional i especialment en ]a consulta
tecnica tinguda a Madrid l'any 1981 i or-
ganitzada pel Consell General de Pesca
-FAO-, la pesca demersal es troba, sen
se cap mena de dubte, en els nivells mes
baixos tic les seves possibilitats corn a re-
curs rendible. Horn es pot preguntar corn
Cs possible que, malgrat tot, els pescadors
continuin entestats a prosseguir Ies tas-
ques dc la pesca de rossec en el litoral ca-
tala. Aixo es degut unicament at fet que
el prcu de venda en els mercats o Ilotges
de peix es, en aquests moments, tan elevat
que compensa amb escreix la poca quan-
titat obtinguda diariament per la majoria
de les embarcacions. A mes, si no fos per-
que en cis temps actuals hi ha, practica-
ment, una impossibilitat de construir no-
ves embarcacions de rossec, possiblement
se'n farien altres de noves i ben segur que
mes grans i potents amb I'unic objectiu
de guar ar en la forta competencia esta-
blerta entre les barques de cada port. En
una explotacio pesquera, els models ern-
prats per a representar-ne la situacio po-
den ser de produccio o be analitics. Donat
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que• GIs ,LC„n, I qucrciycil una I11illut It-
nura de la informacio , aixi corn coneixer
tot un conjunt do parametres biologics, es
frequent que, almenvs en les reunions in-
ternacionals per establir 1'estat i el con-
trol d'una pesqueria , s'emprin els models
descriptius que es limiten a correlacionar
Ia captura total amb I'esforc o be la cap-
tura per unitat d'esfor4 amb l'esforq cm-
prat . Doncs be , la relacio entre lcs dues
quantitats es una corba semblant a la de
la campana , en la qual Cl punt mes alt
correspon al valor dc la captura que s'ob-
te en un determinat esforc , aplicant el
qual, aquest nivell de captura es mantin-
dria, amb lleugeres oscil •lacions, mentre
no es modiliquin l es conditions ambicn-
tals. Cal assenyalar que a la costa catalana
1'esfor4 desenvolupat es molt superior. La
situacio actual correspon a un estat do for-
ta sobrepesca , amb un nivcll minim pel
que fa a les captures diaries per barca de
pesca de rossec.
Alguns recursos , corn la pesca de mol-

luscs de conquilla , entre d'altres, s'han
actualitzat tecnicament els darrers temps,
i de cap manera es menyspreable la cap-
tura obtinguda i menys encara cl seu valor
economic.

DISCUSSIO

Cal assenvalar tot una scric de lets d'im-
portancia cabdal en la interpretacio de la
pesca catalana: en primer lloc, que I'es-
tructura de la platalorma, generalment es-
treta i amb poques zones notes, afavorcix
1'existencia de refugis on els peixos poden,
en certa mesura, prutegir-se de to pcsca;
en segon floc, la majoria cie les espccies
que son atrapades per fart do rossec son
mes o menys valuoses al mercat, poques
d'elles son rebut jades; Yalta valoracio cco-
nomica, corn ja s'ha indicat en les linies
precedents, is un estimul molt important

qiic ^ lj)^i,n:t I,t -)Ill]] Mit,dt i un,i p, 'tpl^
ria que, biologica ncnt parlant , quasi es
podria donar , si no per esgotada , si molt
redu 'ida. En tot aixo , hi juguen un paper
molt important dos fets cabdals : per una
banda, 1'exccl-lcnt qualitat d'algunes de Ies
espccies: Ilu4, roger , escamarla i gamba
per esmentar- nc sols les mes importants, i
per altra banda , l'existencia d ' exccl•Icnts
mercats per a la venda del peix : cl mercat
de Barcelona i tota la costa , especialment
durant la tennporada turistica.

El darrer aspecte que cal tenir en comp-
te fa referenda a I'escassa possibilitat que
tenen bastants espccies d ' entre les explo-
tades d'esser capturades de faiso impor-
tant en cl periode juvenil . Unes, perque
en aquest estadi viucn a gran fondaria,
corn sembla succeir en el cas d 'Arisleus
urrlennalus ; d'altres, corn Micrornesi.slius
poulassou , perque Ilur lase j uvenil cs tro-
ba dispersa entrc aigi es , cosa que la fa
dificilment capturable . Finalment, d'altres
perque les cries viuen prop de la costa en
Iloes que son prohibits per a la pesca. Tot
aixo fa que sigui molt dificil la pesca de
juvcnils i, aixi, per mes que s ' esgoti Cl grup
d'adults reproductors , donat el let que
Ilur potencial reproductor es normalment
elevat, sempre recta assegurada una nova
CCeneracio . Per redu'ida clue sigui, corn ja
s'ha indicat abans , aquesta assegura la
continuitat tie la pesca, esperonada per
una valoraciO economica cada dia crcixent.
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