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INVESTIGACIO 1 PESCA 

Que la pesca produeix una certa degradació en l'estat dels 
recursos vius naturals explotats és un fet del que l'home té 
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uua c!am COiiSCiefiCEi des de fa segles, ja es psseeixea dades 
de I'epoca romana en Ics que s'cxpressa una preocupació en- a 
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front dels estralls que la pesca podia produir. Cites com aques- - 
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tes s'en poden trobar en tots teinps, nlostrant nivells de preo- - - 
cupació més o rnenys intensos segons kpoques i Ilocs. Sempre 
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quedava el recurs d'anar a buscar més peix a altres llocs i al O 

inateix temps assajar de millorar les tkcniques de pesca obte- o 

nint, com a conseqiiencia immediata, Lzna millora en el nivel1 
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Durant el present segle i especialment en la sejona meitat 
n 

hom pot dir que el procés de la pesca es caracteritza per dos 3 
O 

facetcs acusades: en primer lloc una millora amb creixement 
qunsi exponencial de les possibilitats tecnolhgiq~ies que hau- 
ran afavorit la rhpida explotació dels recursos pesquers i en 
segon lloc la universalització del procés. Les activitats encanii- 
nades ri la regulació de les condicions naturals ha progressai 
mo1.t en els diferents camps: pesqueries, animals salvatges, 
boscos, sbls, etc. Aquestes activitats s'entrellacen de tal forma 
que molt freqüentment els progresos lograts en unes es reflexen 
en les altres i els avencos científics aconseguits en una, gene- 
ralment tenen aplicació en altres camps similars. El treball de 
J. Hjort titulat Fluctuation in the Great Fisheries of Northern 
Europe aparegut al 1914 marca una primera fita important en 



I'inici de l'interpretació científica de la pesca. En aquest camí 
cal assenyalar un aspecte molt i i n p ~ ~ t a n t :  les observacions dels 
pescadors, encara que puguin ésser considerades exagerades, 
sempre responen a una realitat que cal tenir en compte i que la 
més perfecta connexió entre el pescador que observa quotidia- 
nament el procés de la pesca i el científic que I'invectiga donara 
sempre res~dillats positius millorant la correcta interpretació 
dels fets amb l'objectiu d'arribar a composar un model capas 
d'explicar-los. Russell, l'any 1950, publica el seu treball basic 
i dona un importantíssiin pas endavant al plantejar de forma 
molt clara el comportament de la dinamica interna d'una po- 
blació explotada. Aquesta expressió que d'alguna manera ha 
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nient d'oblidsr-se de la estreta connexió existent entre una po- g 
blació i l'ambient, si bé es pot dir que el conccpte mortalitat na- 
tural inclou aquesta connexió. Les equacions de Lotlca i Volter- - 
ra encara que estan a la base, no hi són explicitades en tant 
que expressió d'un coinponent tan important com 6s el medi. 
Altrament si bé la mortalitat produida per la pesca és d'alguna 
manera l'expressió del factor socio-econbmic molt important 
aquest, tampoc hi és d'alguna manera clara. No obstant i aixb 
aquest estudi amb la seva aportació al concepte d'equilibri i al d 
de sobreexplotació ha coiitribuit de manera decisiva a In cans- 
trucció de la ciencia de les pesqueries. Fins a 1957 no es dona i 
un altre pas important amb l'aparició de On the dynamics of 
the exploited fish populations, de Berverton i Hold, que amb 
la seva aportació fan possible mesurar els parámetres que plan- 
teja l'equació d'equilibri proposada per Russell. Ha esfat sens 
dubte aquest treball científic el que ha permés avencar consi- 
Uerablemeiii a iiivells deis modeis que miiior interpreten ia 
pesqueria. Ricker i Schepard també contribueixen de faicó im- 
portant a I'avenc científic, especialment l'últim que va proposar 
el model de producció, el qual permet de manera senzilla ex- 
pressar la d i n h i c a  d'uiia pesqueria atenent tan sols els efectes 
externs, podriem dir, d'entrada i sortida del sistema, esforc de 
pesca i captura obtinguda. Després d'aquests esdeveniments 



cal esmentar l'anhlisi virtual o de generacions plantejat per 
Pope, que permet afinar fortament en l'estudi de l'evolució di- 
namica d'una pesqueria. 

En els darrers anys es deixa entreveure molt clarament 
dues tendencies: per una banda la tendencia a usar únicament 
els models classics -analítics o de producció- amb atenció a 
L'analisi virtual, i per altra banda continus assajos per tal de 
trobar una sortida a una situació que esdevé estancada des dels 
treballs de Beverton-Hold. Aquestes investigacions van encami- 
nades a situar la pesqueria en el seu autentic lloc: una ecologia 
en la que la vessant econbmica-social hi juga un paper molt 
:--..-A-.-.-+ 
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LA INVESTIGACI~ PESQUERA, CIENCIA BASICA 
O CIENCIA APLICADA 

Ni una cosa ni l'altra; cal partir de dues afirmacions fona- 
inentals: primer, que no existeix una frontera clara entre el 
q u e  correntment es considera con1 a ciencia bhsica i el que al- 
tres consideren una ciencia aplicada, i en segon lloc, que s'avan- 
c;a més quan es produeix una petita troballa en el que tots con- 
siderem ciencia basica, de la que ben segur en derivaran gran 
nombre d'aplicacions, que per una aparent solució de caracter 
aplicat per important que es vulgui considerar. 

Deia Pasteur que no existeix ciencia aplicada sinó aplicació .\ . 
de ia ciencia i ivíann que slavanca més arnb un pam de ciencia 
bhsica que amb un metre de ciencia aplicada. El fet que bona 
p a r t  de la investigació dirigida a resoldre els problemes plante- 
ja ts  per la situació, cada cop més degradada dels recursos na- 
t u r a l ~  marins o continentals explotats mitjancant la pesca 
dongui una sensació d'urgkncia i aplicació immediata, ha estat 
u n a  de les causes que han fet creure a molts que en realitat es 



tractava d'una recerca que sols buscava trobar aplicacions prac- 
tiques a principis científics ja coneguts, generalment espigo- 
lats en el camp de la biologia i de l'ecologia de les masses d'ai- 
gua. Si a aixb si afegeix quc sobtament d'uns pocs anys en& 
hom sap o té l'impresió dc saber una mica, com afrontar el 
problema d'aquest tipus de recerca, encara ens apareix més 
rnarcat el possible caire aplicat d'aquesta mena de recerca. 
Pero és precisament en aquesta situació que hi cornencem a 
descobrir les vertaderes arrels científiques, els fonaments d'a- 
questa tasca. Precisament la manca d'aquests axiomes fona- 
mentals a partir dels quals es desenvolupa qualsevol ciencia, és 
el que justifica, més i més, el treball seriós d'una recerca cien- 
tífica. 1 en aquest sentit, ja molts o bona part dels investiga- 
dors s'han adonat que en les vessanís biolbgiques tot aixb es- 
devé real pero no es pot dir el mateix quan hom pensa que la 
investigació pesquera ultrapassa aquest aspecte, per impor- 
tant que sigui, abarcant altses asees, com són l'economia i fins 
i tot la correcta isterpretació de certs factors estrictament tec- 
nolbgics com són entre altres el poder de pesca i I'esjorc de 
pesca. Aquests dos factors que juguen un paper primordial en 
la comprensió dc la problematica pesquera són encara motiu 
de fortes discussions a l'hora d'assignar-los-hi el seu just va- 
lor; i no obstant, a través d'ells és com el factor huma entra 
en col.lisió amb la situació bioecolbgica natural. Caldran doncs 
noves investigacions de tipus basic si es vol avancnr de mane- 
ra sblida en la comprensió de la mecanica de la pesca. Per 
altra banda avui ja no es qüestiona la influkncia del compor- 
tament i dels costums dels peixos i altres animals objecte de la 
pesca, en I'aprofondiment de la dinamica pesquera, pero no obs- 
tant i aixb, són moltes les llacunes que hi ha en aquest camp 
del coneixement. Aquests són dos exemples molt senzills, enca- 
r a  que no gens facils de resoldre que demostren com és de ne- 
cessari un serios esforc en ei camp de la recerca bisica si hom 
pretén avancar de mica en mica en el millor coneixement d'un 
procés tant complexe com és el d'una pesqueria. 



Si ningú no dubta quan es tracta de si l'ecologia és o no 
una investigacid fonamental, no menys s'ha de considerar b2- 
sica una encertada línia de recerca en el camp de la compren- 
sió de la dinhmica de la biocenasi objecte d'explotació pes- 
quera, recerca típicament ecolbgica a la que cal afegir-li un 
component especialinent important que cal estudiar des de.:: 
caires econbmics i socials. 

COMENTAKIS ALS MODELS &S CORRENTS 

El  model de prod~icció es basa en la relació existent entre 
l'esforc invertit i la captura obtinguda. Es evident que en un 
comencainent a un major esforc correspondrh una més gran 
captura, pero tenint en cornpte que els recursos explotats te- 
nen unes limitacions condicionades pel mateix entorn ecolbgic, 
poc a poc a esl'orcos adicionais corresponen augments de cap- 
tura cada cop més petiis h s  arribar a un valor mhxim que no 
es pot superar: és I'anomenada captura mhxima sostenible. 
A partir dJaquest punt, ~ o t  augment de l'esforc donara lloc a 
una disminució de les captures. La expressió de la relacib entre 
esiorc i captura té forma parabolica amb un mhxim que cor- 
respon al valor rnaxim de l'esforc que es pot exercir de manera 
continuada mentres es mantinguin les condicions establertes. 
És clar que aquest model ens dibuixa tan sols les resultants 
d'entrada i sortida del sisicma sense parar esment a cap dels 
coildicionants isterns que intervenen en ell. Per altre banda 
c-.! s i ipns~r ~ I P  1-. p h l a ~ i í ,  explotada es manté estabilitzada 
alrnenys durant el període que abarca el model. Un altre im- 
portant inconvenient dels models de producció el trobem en 
la justa mesura del valor de l'esforc de pesca, parametre difi- 
cilment medible en el seu valor real, ja que encara que sigui 
assignat a una determinada quantitat, en realitat és el resul- 
tant d'un conjum de faciors difícilmerri inieg~ables al k ~ g  del 



temps: normalment hom pensa com expressió del poder de 
pesca en el tonalatge total, capacitat d'amagatzamament, po- 
der dels motors, etc. Pero cal tenir en compte que la experien- 
cia i habilitat del patró, el tipus d'art de pesca, certes millores 
en l'equipament del vaixell, entre d'altres, poden modificar 
substancialment el valor del esforc. 

Per altra banda, les captures també varien, depenent de me- 
canismes que les afecten directament, com són, per exemple, un 
bon reclutament anual, una variació en l'índex de mortalitat 
natural o en la taxa de creixement. Aquest conjunt de circums- 
tincies expliquen que en la majoria de les series numeriques 
que relacionen captures amb esforcos, els punts se situen molt 
allunyats de la linia que marca el model representatiu. Aixo fa g 
que en el millor dels casos, el model sigui tan sols una indica- 
ció de la tendencia que sembla seguir la explotació. Es evident - 
que aquests tipus de models sún principalment utils en aque- 
lles explotacions molt estables al llarg del temps i amb inci- 
dkncia sobre una especie priiicipalment. Encara que existeixen 
diferents formulacions, totes elles es caracteritzen per les no- ; 

E tes abans esmentades. - 
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2 
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L'altre grup de models enfoca la qüestió des d'un angle com- j 
pletament diferent: té en compte de manera primordial la di- 
nimica interna de la població explotada. És evident que en 
aq~iesta dinimica hi juga un paper important l'esforc de pes- 
ca, pero en la mesura que el1 provoca una determinada morta- 
litat que cal afegir a la mortalitat natural. Els models d'aquest 
tipus són coneguts com a models analítics. A aquest tipus de 
models pertanyen els dissenyats per Beverton-Hold i que varen 
contribuir a sentar les bases per a una comprensi6 més cor- 
recta de la pesqueria. No obstant i les avantatges que presen- 
ten es caracteritzen per una més gran complexitat, per la ne- 
cessitat de coneixer un nombre més elevat de parametres, de- 
penent molt més de les condicions bio-ecologiques del sistema. 



Per altra banda, el reclutament presenta un seriós obstacle 
si s'intenta calcular-ho correctament. El mateix cal dir pel que 
fa a la mortalitat natural i així inateix al factor de disponibili- 
tat que fa que en circumstincies semblants la relació entre 
esforc i pesca o captura no sigui igual. Relativament més W- 
cils de calcular són els parametres relacionats amb el creixe- 
ment i la mortalitat deguda a la pesca encara que aquesi 
darrer factor, tal com s'acaba d'indicar, esta molt condicional 
pel factor anomenat disponibilitat. 

El creixement és sens dubte el parametre més important 
pel que fa a la part positiva de la forinula d'equilibri i la pos 
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gran iilteres. El calcul dels valors indicatius del creixement 
s'obtenen a partir d'una serie de consideracions que tenen a 
veure arnb els valors del mctabolisme i també amb les relacions 
alomktriques existents entre la longitud o la superfície del ~ u b  
digestiu per una banda i el pes del cos per un altre relaciona- 
des arnb la longitud total o ei pes total. L'anaiisi de ia corba 
de creixement ens indica la presencia d'un període inicial amb 
un fort iinpuls i un període final de taxa de creixeineni. retar- 
dada; a un terc de la corba que ens mostra la funció del creixe- 
ment es produeix el canvi i per tant correspon al moment de 
la mixima eficiencia en el coilsum aliinentari. Aixb té gran 
importancia quan es tracta d'establir nivells d'equilibri en una 
explotació pesquera. 

Possiblement la diíicultat rnés important arnb la que hom 
es troba quan tracta d'interpretar la pesqueria mediterrania i 
&estudiar-ne els factors deterrninants esta relacionada amb la 

tíit,! imIJuSS&i~i~ai d'obieilir infurmaciuns fi,=&iec, Si per 



una banda és important posseir un coneixement aprofundit de 
la biologia i del comportament de les especies explotades, així 
com de les seves interrelacions ecologjques entre elles mateixes 
i amb les altres especies acompanyants, no és menys impor- 
tant tenir a m& una eilcertada informació de caire estadístic 
que permet estimar les relacions reals de les captures així 
com de l'esforc de pesca emprat en obtenir-les. Aquí 6s on es 
[roba la major dificultat a l'hora de procedir a un estudi apro- 
fundit i seriós. Durant molts anys les captures no es pesaven 
al ser posades a la venda i d'aixb en resulta que les dades esta- 
dístiques existents cón molt defectuoses i en el millor dels 
casos indiquen tan sols la tendencia de les captures, partint de 
la suposició, a voltes mixtificades pels temors a la presió dels 
impostos, que quan es pesca més hi hauria una certa predis- 
posició a anotar una xifra rnés alta. Des de fa uns quants anys 
les captures són pesades ineticulosament pero sorgeixen dues 
fortes dificultats; en primer lloc rarament s'anota el noin de 
la especie al costat del pes i en segon lloc i aixó és molt fre- 
qüent, la caixa que conté el peix mostra la barreja de dues o 
més especies que o bé no són destriades, o bé sols s'apunta la 
més important. Aixo fa que fins i tot ara que la pesca esta 
sotmesa a la pesada abans de la venda les dades siguin poc 
fiables i presentin importants dificultats a l'hora d'utilitzar-les 
per tal de preparar o analitzar models d'abundincia. Fins aquí 
s'han examinat les dificultats tecniques en l'ús de les estadís- 
tiques de captura. Hi ha pero un aspecte inolt iinportant que 
manca absolutament en totes les estadístiques: la situació, en- 
cara que sigui aproximada, del lloc on la pesca ha estslt feta. 
La manca d'aquesta informació dificulta cossiderablement el 
coneixement de la distribució de les especies principals, i per 
lant resulta impossible un control acurat de cada zona amb 
la possibilitat d'establir vedes de carhcter temporal en aquells 
llocs on la pesca és massa excessiva. Es ilecessari i urgent faci- 
litar informació estadística no sols fiable sinó el més completa 



possible, a fi que aquesta informació, juntament amb els estu- 
dis de caire biolbgic permetin 11an51isi acurat de la situació 
pesquera mitjanpnt la confecció dels models indicats. Aquesta 
no es podrh aconseguir si no és a través d'una estreta collabo- 
ració entre els tecnics o científics que estudien la pesca i els 
estaments administratius encarregats de recollir aquestes 
dades. 

A causa de les dificultats actuals, els estudis encaininats a 
conkixer millor l'estat de les nostres pesqueries intentant inillo- 
rar estratificadament els nivells dlinformació tot seguint la tkc- 
llica següent: en primer iioc es recuii a cada port la infomació 
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estadística oficial, tot i coneixent els nivells d'inexactitud que N - - 
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comporten. Aleshores, en els ports considerats com a més inl- O 

portants des del punt de vista de la pesca, personal expert 
- 
- 
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procedeix a obtenir la següent inforinació: anotacions porme- E 

noritzades i acurades de les captures ainb una estimació del 
O 

pes percentual quan la caixa conté més d'una espkcie, i, per n 
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altra banda, una anotació del major nombre possible de situa- 
- 
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cions on la pesca ha estat Eeta. Aquesta informació, si bé no 
A 
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procedeix de tots els ports, permet avaluar el nivel1 de fiabilitat 
n 

de les estadístiques oficials. Per altra banda, embarcant experts 3 O 

a bord dels vaixells de pesca per a prendre mesures dels peixos 
capturats, es pot complementar amb els paranletres biologics, 
la informació estadística, i tot junt, convenientment relacionat, 
6s quan es disposa de la informació adient per a la confecció 
dels models que permeten diagnosticar l'estat de la pesquerin 
t a ~ t  2 partir dels rr,e&!s de prcducciS ram delS Uf?UljticS.. Yx~i- 

dentment és molt necessari acosseguir una important simplifi- 
cació d'aquest mecanisme així con1 assegurar la possibilitat 
de disposar de la informació estadística i biologica necesshria 
i constant per tal de poder anar confeccionant els rnodels i ob- 
servar les variacions que es van produint amb el temps. 



La majoria dels estudis realitzats en el camp de l'analisi de 
la pesca arrenquen de certes hipbtesi previes, unes de carhcter 
biolbgic i altres lligades al comportament de les moles de peix 
i dels vaixells que duen a terme la pesca. En primer lloc hom 
suposa que es coneixen suficientment bé no sols les caracterís- 
tiques biolbgiques de les especies explotades sinó també llur 
característica d'identificació poblacional. Correntment aquestes 
informacions no es posseeixen i amb molta freqüencia para- 
metres més o menys 'uen conegurs per uns exempiars peria- 
nyents a una població s'apliquen, per extensió, a exemples de 

a 
la mateixa especie pero pertanyents a una altra població. Aixb - 
és especialment important en el cas del reclutament i també 
de la mortalitat natural. No obsrant, és un fet comprovat que 
ambdós parametres varien no sols d'una població a I'altr~, E 

sinó que ho fan al llarg del temps i de la vida de cada especie. 
No obstant, i donada la greu dificultat que l-ii ha per a trobar 

E 

el valor exacte d'aquests parametres, hom recorra amb rnés ' 
- 
a 

cilitat a estimacions i aproximacions que falsegen la situació. 
El  segon problema esta relacionat amb la hipotesi de distribu- 
ció uniforme tant pel que fa a la distribució dels peixos com de 2 
l'esforc de pesca. Si bé és cert i es pot considerar com m& 
aprop de la realitat que prenent periodes de temps suficieni - 
ment llargs és possible que es doni aquesta distribució unifor- 
,, ,, *L,+,,+ : ,:..A -1 ,.., A, ,,,J. A, ,.., ,,A, ,,, ,,,,,, :+,, 
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més conkixer la distribució en periodes curts que correspo- 
nen a la realitat, i aquestes distribucions no sols estan m011 
lluny de qualsevol uniformitat, sinó que ademés representen 
distribucions costagioses, ja que la distribució de peixos depen 
de circumstancies ecolbgiques i la de I'esforc de pesca intenta 
en tot moment trobar i sobreposar-se al tipus de distribució 
dels peixos com a possibles preses. 



Tot lo anteriorment esmentat condueix a la necessitat r' 
reexaminar la metodologia emprada en la confecció dels mo- 
dels representatius i de com s'obtenen les dades i les informa- 
cions necessaries. D'enca que Ricker, Shapher, Beverton i Hold 
dissenyaren els primers models s'ha avancat molt i avui és 
precís introduir criteris nous tant pel que fa a l'estudi biolo- 
gic i del comportainent com al vertader sentit del parametre 
esforc de pesca, del concepte de viabilitat, així com la ne- 
cessitat de conkixer les distribucions reals i puntuals mitjan- 
cant l'ús de les ecosondes provistes de sistemes d'integració. 

Per altra banda és també indispensable tenir compte dels 
factors que permeten integrar el comportament d'una pobiació 
amb els del conjunt de l'ecossistema, ja que moltes de les va- 
riacions depenen d'aquestes interaccions, unes vegades primor- 
dialment de caracter trbfic i altrcs degudes a la influencia del 
medi. Moltes d'aquestes influkncies es manifesten amb canvis 
de densitat i els models tradicionals 110 han volgut assumir 
complicant les formulacions. Altres aspectes com és per exem- 
ple la presa de mostres, presenta no poques dificultats si es vol 
aconseguir una mostra ben representativa; es tracta de qües- 
tions que es poden millorar empran tkcniques adequades enca- 
ra que no sempre facils, especialment si hom es veu obligat 
a manipular gran quantitat de material. Certament que algu- 
nes tecniques estadístiques permeten millorar el nivel1 de fia- 
bili-lar dels parametres representatius i els tests de verossimi- 
litud poden ésser instruments de la n~axima eficacia. 

Aq~lestes consideracions de caracter crític abarquen, corn 
s'ha vist, quasi tots els aspectes que tenen a veure amb aquesta 
investigació pero sera bo fer esrnent de dos que tenen la més 
gran importancia en l'actualitat. El primer té relació amb la 
importancia creixent que s'esta donant a les circumstancies 
relacionades amb el reclutament. És ben coneguda la gran mor- 
talitat que experimenten les diferents especies durant llur fase 
de larves i jovenils; se sap que normalment és de l'ordre del 



99 por 100. Aixo vol dii que una petita disminució de la taxa de 
mortalitat pels prerreclutes, augmenta considerablement el ta- 
many de la massa de peix explotable. No obstant i aixo, fiiis 
molt recentment no s'ha comencat a aprofundir en la biologia 
prelarvaria a fi d'avaluar les Easses en les que es mostra més 
acusada aquesta mortalitat i per altra banda hom estima que 
un millor coneixement d'aquesta biologia permetria coneixer 
les causes d'aquests pics de maxima mortalitat i potser més 
endavant evitar-ne les conseqüencies. La manera facil d'atri- 
buir la producció a la unitat recluta amaga la dificultat que 
de sempre ha plantejat el problema del reclutament sense po- 
der assajar de predir els anys favorables a una abundosa en- 
trada de jovenils a la població adulta i per tant de bona pesca 
en els anys següents. 

Finalment, un aspecte en el que es necessari millorar el ni- 
ve11 de coneixement té relació amb la correcta definició del que 
s'enth per esforc de pesca i poder de pesca. Les dues defini- 
cions són bastant difícils i cal un rigorós examen analític dels 
factors que integren, tota vegada que avui la seva definició éc 
massa confusa i per altra banda cal tenir compte que és per on 
l'home intervé en l'equilibri ecolbgic. Es possible que una 
major comprensió i integració deis factors econbmics de la 
pesca ajudi a una correcta definició d'aquests parametres. 

Encara que és normal emprar els models tradicionals -de 
producció o analítics- a les pesqueries de la Mediterrania, si 
bé aquests models ja presenten moltes dificultats en totes les 
aplicacions que s'en fan, en el cas de les poblacions i pesque- 
ries rnediterrinies aquestes dificultats són més manifestes. 



Una de les dificultats prové de la manca de separació entre es- 
pecies i així mateix del fet que és practicament impossible de- 
terminar la part de l'esforc de pesca dirigit a la captura de ca- 
dascuna de les especies pescades. Encara que hom suposi que 
vol pescar gamba de fons cal considerar que totes les especies 
capturades són importants des del punt de vista comercial i en 
segon lloc que el pescador pot, i normalment ho fa, canviar 
d'intenció pesquera al llarg del dia de pesca depenent de com 
veigi o consideri la marxa de la tasca. Així la comparació de 
l'esforc real de pesca i la captura obtinguda en una especie 
concreta és molt difícil d'avaluar. Per altra banda, si es con- 
cir lm-a niie ! ' ~ c f n i - ~  & pesca Uiribit cofitru i~q, CQ- ..,&--a ..+ 1"- ----- 
munitat multiespecífica de manera constant cal assenyalar un 
fet important que ja s'ha insinuat en les línies anteriors: si bé 
hom aprofita tot el que es caprura, poca cosa és retornada al 
mar, no es pot admetre de forma facil que la pesca es dirigeixi 
de manera totalment indiscriminada a capiurar el que surti, 
sinó que normalment hi ha una intenció clara de capturar prio- 
ritariament una certa especie o en el cas més favorable, espe- 
cies semblanis. Un exemple clar es pot observar en el cas de 
la pesca amb llum -teranyina- en la que normalment els 
pescadors surten a pescar sardina o bé seitó encara que amb 
molta freqükncia porten el que poden atrapar. Així mateix 
passa amb alguns tipus de pesquera menors i molt clarament 
amb la pesca de rbssec. Un aspecte que també cal considerar 
quan 11om vol estudiar l'impacte de la pesca i establir algunes 
normes de control que descansin sobre una base científica, es 
pot observar al constatar que entre les diferents especies pes- 
--J..- ---:-L.-:-- .--- --L.---+- Al:-+ l..-:,..-.. +-Ac-...n" - 3 - n  
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fa que la possibili.tat d'incidir més sobre una d'elles pot dese- 
quilibrar les relacions mútues de presa-depredador, de tal ma- 
nera que una especie apaientment poc explotada en sofreixi 
serioses conseqüencies a causa de la manca d'aliment provo- 
cada pel fet que la pesca en retira quantitats massa elevades 
desequilibrant la situació. Aixb fa que qualsevol regulació sigui 



extremadament difícil, ja que és practica quasi iinpossible me- 
surar l'equilibri entre elles tal i con1 es mantindria si no hi 
hagués la acció pesquera corn eleinent perturbador. 

Per altra banda, les mesures normals emprades per a la 
regulació, com són per exemple el tamany de les malles, afecta 
de forma molt desigual a les diferents especies; així, allí on 
deixant a part les especies rnenys importants, es poden conside- 
rar com especies prioritaries el lluc, la mollera i el roger, 6s 
impossible prescriure malles adequades a cada una de les di- 
tes especies i aleshores cal adoptar una malla que si bé perju- 
A:--  - 1  -1- 1-- - - - -y- : - -  u~ii cllgul~il UG IC:, C S ~ C L I C ~ ,  eii a v e s i  cas c! !hg, mantlngüi  
el nivel1 adient de pesca pel que fa la que es considera inés 
important. a N 
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El canvi en la potencia dels niotors possibilita cada col? - 

més pescar a fondaries majors, derxant de pescar intensiva- f 
ment aquells caladors que anys enrera eren especialment explo- E 
tats; aixb dona lloc a un ceri. desequilibri entre les especies. 
Per allra banda les barques actuals poden portar enginys de - 

pesca més grans i per tant amb més capacitat de captura i aixb $ 
fa que la seva incidencia sobre les diferents especies no sempre 
sigui la n~ateixa. En conjunt, el poder de pesca ha augmentat 1 
per un seguit de motius que a voltes estan interrelacionats i a O 
voltes sóii independents, pero que en tots els cassos fan difícil 
aconseguir mantenir un equilibri estable entre els coinponents 
del conjunt biologic i per altre possibiliiar una captura al ni- 
veii dei que hom anomena captura maxima sostenible. Eis 
intents de construir models comprensius de les interrelacions 
entre els diferents components del sistema explotat i al inateix 
temps capasos de mesurar l'impacte que la pesca té sobre cada 
una de les especies integrants i explotades i sobre la comuni- 
tat en conjunt, estan encara moit iiuny d'assoiir un mhxim 
d'exit operatiu. És per aixo que cal continuar el treball de re- 
cerca per tal d'assolir l'exit en aquest objectiu. 



TRETS PRINCIPALS DE LA PESQUERIA EN EL MAR CATALA 

E11 totes les costes del Mar Catala l'activitat pesquera es 
caracteritza per l'existencia de trets comuns ben característics; 
en  primer lloc cal destacar que l'estructura geomorfolbgica 
-costa i fons- és nlolt similar: f ~ n s  de plataforma estreta, 
molt retallada allí on comenca el talús, amb abundancia de 
zones aspres, i fons durs, mar d'asprar, resultat de l'acumulació 
d e  restes d'animals proveits de closca calcaria com per exem- 
ple els equinoderms. Aixb fa que, a excepció de contrades molt 
determinades com és per exenlple la plataforma que s'estén al 
s u r  del delta de 1'Ebre fins a Valhlcia, l'existencia d'obstacles 
en el fons faci complicada la pesca de rbssec i per exercir-la 
cal conkixer molt bé els viaranys i esquivar tota mena d'obs- 
tacles. Aixb si per una banda dificulta en certa forma aquest 
tipus de pesca, per altre facilita un nombre d'amagatalls als 
PU~XC>S ~ c n i i i v ~ n  fGrt2 n r ~ c c i í i  npcniipra 2 niib ectan 
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sotmesos. Un altre característica és assenyalada per l'estretor 
de  la plaraforma continental, generalment no superior a les 
20 milles. Sols I'esmentada platalorma, situada davant de la 
provincia de Castelló, i la que s'estén enfront del golf de Lleó, 
són sensiblement més extenses. Una situació intermitja es tro- 
b a  enfront del golf de Roses i de L'Escala. L'extensió rela- 
tivament petita fa per altre banda que en termes generals les 
característiques marines i oceano-jfiques siguin relativament 
semblants. Cal destacar tan sols l'existkncia d'aigües més fre- 
dec a la part nord i lJinflu&ncia de les aigües dolces aportades 
pel riu Ebre. Per altra banda els trocos de mar que s'estenen 
entre les illes de l'arxipielag Balear faciliten l'entrada d'aigua 
atlantica que es barreja amb la prbpiament mediterrania que 
es troba en el mar Catala. Són aigües no inassa fredes i salades 
corn és característic de la Mediterrania. El corrent normal, es- 
pecialment aprop de la costa continental segueix la direcció 
 TE-QTAT naral~1.13 19 m a t ~ i u a  m~i? frPc  aioiipc pnfnrn hnm nb- 
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serva remolins d'aigües atlantiques marcantse un front de con- 



tacte entre les illes i la costa peninsular; ben segur que les 
variacions anuals en aquestes aigües són causa de certs canvis 
en les captures de les diferents especies, canvis que es mani- 
festen amb més claretat en les especies pelagiques i també en 
les de fondaria, com és per exemple el cas de la gamba roja 
de fons, de tanta importancia en tot el talús del Mar Catalh. 

Biologicament hom pot constatar una gran homogeneitat 
pel que fa a les especies, ja siguin pelagiques o de fons que es 
troben en els diversos indrets del mar Catalh i fins i tot en 
tota la cubeta Mediterrasia Occidental. La estructura de l'eco- 
sistema és ia mateixa per tot; lo que si canvia es la proporció 
entre les diferents especies. Per exemple, allí on el fons és més 
ric en pedregals i roques diverses hi abunda el roger de roca g 
preferentment; pel contrari, en els placers de fons de fang s'bi g 
troba molt més abundant el roger de fang M. barbaius. Algunes 
diferencies en la composició de les captures es deu no tant 
a la manca d'una determinada espkcie, com a la dificultat de 
pescar-la. Aixb es veu claraineiit en el cas de la maire Micro- 
rnessistius poutassou, que no es troba en les captures de la 
costa castellonenca pero solament degut a que la pesca de ros- 
sec és practicament iinpossible en el talús de la zona, per causa d 

n 

de l'exagerada pendent i fons molt escabrós. Aquesta regulari- 
tat no sols és típica de les especies fonamentals en les pesque- 
ries locals, sinó que també es troba en el conjunt dels compo- 
nents animals i vegetals que acornpanyeii a les especies ex- 
plotades. 

Una circumsthncia que és moIt típica és la practica utilitza- 
ció de la niajoria de les especies capturades, poques són les 
que es tornen a la mar; no obstast i aixó, el nombre de les 
especies característiques no és massa elevat: sardina Sardina 
pilchaydzls, saitS E.- - a p n -  

--nn .n & n t n l r  i ri nn-oll T * r n n  n.>.wr rin 
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churus, verat Scomber scomber, boga Box boops, xucla Spicara 
smaris, roger MulZus barbatus i M. surrnu2etus, lluc MerZuccius 
merluccius, mollera GacZus capeilan~s, pagel1 PageZlus erithri- 



nus, mabre Lithojnatus mormyrus, dorada Sparus auuata, mai- 
re Micromesistius poutassou, brbtola Phycis blennoides, sonso 
Ammodytes cicerellus, rap Lophius piscatorius, pop roquer 
Octopus vulgaris, popet Eledone cirhosa, llagosti Penaeus ltera- 
turtis, gamba roja Aristeus antennatus, escamerlh Nephouops 
norvegicus, són les especies més iinportants i que lzom troba 
en quasi tots els ports de pesca. 

La tercera característica té que veure amb les modalitats 
de pesca: Eeta excepció d'algunes petites zones on per la seva 
particularitat tan biolbgica com dels fons, es pot practicar al- 
gun tipus molt especialitzat de pesca, la tbnica general és d'una 
gran uniformitat tant pel que fa a la pesca de superfície -pes- 

a 
ca a la llum- con1 a la de rbssec. Una major varietat es pot 
observar en els tipus de pesca artesanal: palangres, tresmalls, 

= m 
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saltes, nanses, etc., com a resultat dc la rica diversitat de tipus 
- e 

de pesca existest fins fa pocs anys. Fins al comencament del m 

E 

segle els diferents ports del mar Catala es caracteritzaren per O 

posseir una gran riquesa pel que fa a la varietat de xarxes 
n 

de pesca: prhcticament un tipus d'ormeig per a cada varietat E 

cl'especie explotada. Tenien sardinals, anxoveres, bogueres, son- 
a 

sera, tonhria, palangres de diferents tipus, nailces llagosteres, n n 

sances per a altres especies i molts d'allres tipus de ginys es- 
pecialitzats. 

3 
O 

En aquest mateix nivel1 d'iclees direm que la estructura so- 
cial 6s també bastant similar: moltes barques, la majoria són 
propietat del patro, essent per tant un negoci de c a i ~  estric- 
tament familiar; la dona a j ~ ~ d a  a remendar i almenys un dels 
iiiis va a pescar ai costat dei pare, ajudant a i'economia famiiiar 
al mateix temps que va aprenent l'ofici de la pesca. D'aquest 
ofici és iinportant destacar dos aspectes que nornés slaprenen 
en la practica: el primer és el coneixement dels Eons i cala- 
dors de pesca, esquivant les roques i enganxadors. L'altre és 
el maneig adequat de la barca i de l'orneig. Si bé és cert que 
avui la majoria dels pescadors han passat per les escoles nauto- 



pesqueres, aquesta practica cal aprendre-la sobre barques 
veient com el patró va resolvent les dificultats. Aixb és par- 
ticularment difícil a la plataforma del mar Catala i encara més 
en el talús, a causa de l'abundhncia de roques, enganxadors 
i canons i sots que s'hi troben molt abundants. 

La uniformització en les tecniques pesqueres s'ha accentuat 
considerablement en les últimes decades, tot seguint el ritme de 
la implantació i generalització de les modernes tecnologies. 
Fins i tot ha desaparegut la diferencia tant tradicional entre 
les barques dedicades a la pesca de la llum i les de rbssec; les 
ú!tirr,es Ilux arzbat per impcw-rp cnm -. 1- m& eficlent- en 
totes les modalitats de pesca industrial. 

a 
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L'estat actual del recurs biolbgic es caracteritza per una va- 
- 

rietat important, encara que no es pot comparar ainb la carac- $ 
2 

terística de les arees intertropicals i per una abundancia rela- ; 
tivament important per algunes de les especies més coinun- f 
ment explotades, de la majoria dc les quals ja s'ha fet una 2 
ressenya en les línies anteriors, si bé cal anotar que aquesta 
abundor és molt inferior a la que hom troba a les mars fredes 
properes a les arees polars o en les zones de aflorament. Es 
pot dir que el nivel1 biolbgic esta situat entre les mars equato- 
rials i les mars fredes. Per altra banda aixb no és més que el 
resultat de la reduida productivitat típica de la Mediterrjnia 
sotmesa al mateix temps a un intens procés d'extracció pes- 
quera. Per tal d'analitzar el poblament biolbgic i el recurs des 
del punt de vista de la pesca, aquí es consideren tres zones de 
considerabie importancia: aigües i fons cusiailers itns un iírriii 
que, per conveniencies practiques, el situarem a la isobata 
dels 50 metres de fondaria. La plataforma continental prbpia- 



ment dita que s1est&n entre aquesta fondaria i la de 200 a 
250 metres segons els Ilocs. Finalment cal considerar el talús 
que correspon als fons que s'extenen més en112 de la platafor- 
ma fins on avui és possible efectuar una pesca rendable amb 
els mitjans de q ~ k  disposen la majoria de les embarcacions. 
Aquestes han estat les zones normalment explotades; pero molt 
recentment cal considerar una quarta zona: les aigües pelagi- 
ques situades més enlla de la plataforma, fora de les aigües de 
domini nacional i per tant explotades lliurement per flotes per- 
lanyents a d'altres comunitats o iins i tot paisos estrangers, 
com són, per exemple, japonesas. 

En primer Zloc, zoms costarzeres. 

Cal fer esment de les especies que viuen a la zona costanera 
així corn de les seves característiques. En aquesta zona hi viuen 
una gran varietat d'espkcies i el que és molt important, com es 
veura inés endavant, és el fet que c'bi troben una bona part 
de les formes jovenils que en l'estat adult viuen en fons de 
la plataforma all~ints de la costa. Per altra banda, la varie- 
tai: de fons, algues, soques, seques, sorres, fangs, desemboca- 
dures de rius, en particular el delta de llEbre, la influencia 
dels vessaments constants, la contaminació costanera i la acu- 
sada variació termica anual així com el fort aiguabarreig típic 
d'aquesta zona a causa dels temporals i de les aportacions con- 
tinenials, condiciona una gran varietat d'especies. Una altre ca- 
racterística és la fosta adaptació de la majoria d'elles a les 
condicions de petits nixos ambientals -unes roques on s'hi 
troben les escorpores, les algues, riques en burrets i altres pe- 
tits peixos, les zones amb una gran varietat d'animals de closca 
-cloisses- molts d'ells enterrats en el fang o bé dels sonsos 
que es claven a la sorra o de les aranyes i iIagostins que passen 
la majos part del dia entermts a la sorra, deixant sortir tant 
sols els ulls vigilants de la proximitat d'una possible presa. 
Juntament amb aquests animals cal assenyalar la presencia 
d'una rica fauna i pesca que comprenen representants de la 



majoria dels grups d'animals que es troben en el nostre mar 
amb una especial importancia de tota mena de cucs -nema- 
todes, poliquets, platelmits, mol.lusques de moltes varietats, car- 
gols, nudibranquis, etc., pero entre la fauna acompanyant cal 
destacar especialmeni els pblips, celenteris, els ericos de mar, 
les estrelles de mar, cohombres de mar, ascídies i molts d'al- 
tres que constittieixen l'entorn natural on hi viuen els peixos 
que generalment són objecte de la pesca. Des del punt de vista 
ecologic cal assenyalar dues iormes dc comportament: el gre- 
gari i el territorial. El primer és propi o bé dels petits peixos 
jovenils que neden d'ací d'alla formant petits eixams; vora la 
platja són freqüents els sorrells i els moixons o bé dels peixos 
que s'han adaptat a aquest tipus de vida i neden buscanr i'aii- 
ment. Un altre tipus de vida gregaria es troba per exemple en 
els musclos, que viuen en gran nombre adherits a les roques. 
Altres animals de closca es troben també en gran nombre en- 
terrats en el fons generalment en arees ben delimitades. Al 
tipus territorial pertanyen els peixos que viuen isolats en un 
territori del qual depenen des del punt de vista de llur ali- 
mentació. A aquest grup cal contar-hi les aranyes i les escbr- 
pores. També s'han de considerar com animals de caire terri- 
torial aquells que prefereixen viure en petits llocs ben delimi- 
tats tant des del punt de vista biolbgic com biotopic. Especies 
típiques són els burrets -blhids i gblbids- aixi com alguns 
tipus de caragols i crancs. Finalment i encara que no es poden 
considerar exclusius d'aquesta zona, cal assenyalar amb més 
o menys freqükncia, la presencia de grups de peixos de la fa- 
milia dels esparids, daurades, pagells, mabres, cantares, obla- 
des, sarcis i ci'aitres que en moites ocasions penetren dins ia 
zona costanera. També els Ilagostins viuen a la part més pro- 
funda de I'area, perb quan són joves els hi agrada de viure a 
les aigües salabroses de les llacunes litorals. 
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pesca de peixos de litoral ha esiat un fre a la possible extin- 
ci6, perb la forta contaminació de les zones situades prop de la 



costa es manifesta en un important deteriorament d'aquest 
biotop. 

Plataf ornza continental. 

Les aigües i els fons de la plataforma són les típicament 
explotades des de sempre; avui una bona part de les barques 
de pesca esmercen llur esforc en aquesta zona. Es per tant la 
més castigada. La naturalesa del fons és normalmente fangosa 
encara que hi abunden les roques als fons durs. Les aigües 
inostren les característiques típiques de la Mediterrania. Prop 
dc la superfície i entre aigües hi abunden els peixos pelagics 
pescats noimalment a la llum amb les teranyines: sardines, 
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ben llucos de tamany mitji, rogers de roca o de fang, depenent N - 

de que aquests materials predominin un rnés que I'altre: al = m 
O 

nord de Latalunya i les Balears hi és més abundant el roger - - e 

de roca pero en les zones netes i extenses com per exemple en- m 

E 

front de Castelló l'espkcie predominant és el m011 de fang. Un O 

altre especie molt important és la brótala o inolla, pero al 
n 

igual que en el cas del lluc, hom bi troba solament els exem- - E 

plars de talla initjana-joves. Aquestes especies són sense cap 
a 

2 

mena de dubte, les més importants d'entre els peixos, pero n n 

0 

juntaznent amb ells hi ha una gran quantitat d'altres acompa- 
nyants que demostren la gran varietat específica del mar Ca- 

3 
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tala: labrids, el pop de les roques, esphrids que neden en pe- 
tits grups constantmeiit d'un lloc a l'altre en busca de menjar, 
peixos plans com els llenguats, les pelaies, les bruixes, les 
cintes Citharus linguaíula, lec peones Trigla sp. les lluernes del 
rnateix gimp i moltes inés que amb petites variacions, es tro- 
bes per tot arreu. 

Entre els components de la forma neritica que prefereixen 
els fons de la plataforma continental i que tenen importancia 
per a la pesca cal citar els crancs, Macropipus depurator i els 
popets Eledone cirhosa. Aquests últims s6n molt abundants 



en fons de fang en profunditats entre 100 i 300 metres, i són 
objecte d'una pesquera molt interessant, especialment en al- 
p n s  indrets de Catalunya. Acompanyant aquesta variada fau- 
na cal destacar la importancia que tenen els ericos de mar, 
les estrelles corresponents a diferents especies, els lliris de 
mar -Ci-inoids- i altres animals provistos d'esquelets cal- 
caris, els restos d'aquests animals constitueixen un tipus de 
fons molt característic per la seva duresa -mar d'asprar o 
fons de grapisar- que fa que la pesca de rossec hi tingui algu- 
nes dificultats. Altres acompanyants són els celenteris i en 
particular la rna de mort Alcyont~m palmatum, que en algunes 
bandes és molt abundailt i característica. 

Aquesta gran varietat en part és deguda a les característi- 
a 

ques de tipus general en la Mediterrania i en altre part a la :: 
gran varietat d'especies. 
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Més enlla dels 200 metres de fondhria s'hi pesquen les es- 
pecies de major interés comercial i allí on el tabús es troba % 
relativament a prop de la costa ainb les noves buques més 
potents s'hi pot pescar unes quantes especies molt interessants. 
Entre els peixos, cal assenyalar, per la seva abundancia, la E 
maire, present a tots els indrets, encara que no sempre sigui 
objecte de pesca; forma moles f o r p  importants. Tres especies 
són també dignes de ser destacades: el Iluc, la brbtola o molla 
i el rap. Cal assenyalar pero que en els tres casos es tracta 
tan sols dlexemplars grans bastant escaducers, pero que bio- 
Ibgicament tenen una gran importancia pel fet que són els res- 
ponsables d'assegurar la reproducció i per tant el reclutament 
anual dels joves que hem vist es troben abundosament a la 
zona de la plataforma. Pero aquestes no són les especies més 
importants sin6 altres que pertanyen al grup del crustacis. En 
primer iioc cai citar i'escan~aria, que 6s forca abundant a la 
part alta del talud, no més enllh dels 300 metres, i sempre 



en fons de fang, ja que té el costum de viure en petits embuts 
que el1 mateix es fabrica. Aquesta especie i la següent varen 
comencar a ésser abundants a les captures d'enca que els mo- 
tors installats a les barques els hi permetien d'assegurar aques- 
tes fondaries. Finalinent l'especie més característica és la gam- 
ba roja, especialment Arisleus antennatus, encara que en alguns 
llocs coin a les Balears hi abunda una altre gamba més roja i 
fons, mictofidis, que són molt abundants encara que no es 
pecialmeiit la primera, que s'hi troba abundosament, propor- 
ciona una gran riquesa als pescadors. Encara que són especies 
de vida curta, uils dos anys, contribueixen a caracteritzar el 
poblament d'aquest fons, entre 300 i 800 metres. Con1 a com- 
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fons, micfofidis, que són molt abundants encara que no es 
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pesquen regularmen-l: són importants al considerar el pobla- - 
ment biologic. Finalment cal dir que també en aquesta part 
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del fons marí hi ha un celenteri colonial, Eunicella elongata, 
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característic encara que poc abundant en I'actualitat, segura- 
ment a causa de la destnicció provocada per la pesca. n 
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Taiit a la plataforma com al talús hi abunda el peix de 
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bastinal, elasmobranquis, rajades i taurons de diferents espk- 
cies, sedentinies o migradores respectivament, i que sovintegen 3 O 

a tots els fons. 

Mar enfora 

Encara que la majoria dc les especies s6n de carhcter neri- 
t.ir 1 1 i i i y  !a p!a[afer,a s'hi tr9ber, u!gdr,es esp&jps U1inte- 'A", "-A1 

res. Entre elles a més d'altre, els bonitos, les tonyines, el peix 
espasa i alguns taurons, con1 la tintorera, són les més impor. 
tants. En aquest sentit és important assenyalar un aspecte d'in- 
teres: anys enrera les tonyines i les especies semblants migra- 
ven molt a prop de la costa i aixb permetia llur captura amb 
trampes situades a curta distancia de ia tema. ~ v u i  ei seu com- 



portament ha canviat i SOIS es troben en aigües allunyades de 
tal faisó, que d que semblava una desaparició ha estat tant 
sols un canvi en els costums d'aq~iests peixos. Possiblement 
l'augrnent de la contaminació a les aigües litorals és la causa 
que explica el canvi en el comportament d'aquests peixos i en 
conseqükncia un canvi en la manera de pescar-los. 

La pesca no és sols fruit de l'existkncia d'iin recurs biolb- 
gic més o rnenys important sinó que, quan aquest existeix, I'es- a N 

tímul que posa en marxa l'activitat humana que es coneix amb 
el nom de pesca, és un estímul estrictament econbmic. Es per 
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aixb que conkixer el factor econbmic i valorar-lo és impor- 
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tantíssim per l'estudi de la pesca. Aixb explica que zones en 
les que l'explotació és excessiva i en les que caldria 1-eduir E 
l'esforc de pesca, l'bozne s'hi esforca precissament a causa de 

- 

la forta pressió econbrnica que 6s en aquest cas el motiu man- a 

tenidor de la mateixa. La situació contrhria, encara que molt 
més rararnent, també es produeix: hi ha llocs amb una certa f 
abundancia de recursos explotables en els que, no obstant, la 2 
pesca hi és escassa, precisament com a conseqükncia de I'es- 
chs interks econbmic que ella desperta. 

Per a l'investigació de la vessant econbmica de la pesca cal 
establir les bases científiques d'aquest aspecte de l'economia, 
ja que facilment es pot constatar que l'economia pesquera pre- 
senta alguns aspectes característics i ben definits, per tal d'a- 
vancar de mancra positiva en aquesta investigació. Altrameni: 
ies iieis que governen ei creixemcnt econbmic son de caire 
semblaat a les que governen qualsevol tipus de desenvolupa- 
ment tant a nivel1 d'un exemplar concret com d'una comuni- 
tat. En e1 moment en el que, coneixent de forma adequada les 
caracteristiques biolbgiques del reciirs explotat i el vertader 



sentit del concepte esforc de pesca, es pugui valorar l'efecte de- 
predador de l'home pescador en funció de les lleis de l'econo- 
mia pesquera, estarem en el cami de comprendre exactament 
tot el sentit de la pesca com un fenomen científicament in- 
vestigable. Cal assenyalar que aquest camp de l'economia pes- 
quera esta just a les baceroles i encara resten per establir de 
forma solida els fonaments específics d'aquesta branca de la 
recerca teorica de l'economia. 

Un altre factor d'importancia quan s'intenta definir les ca- 
racterístiques de la pesca en un indret són els aspectes relacio- 
nats amb l'estructura geomorfolbgica del fons i en termes ge- 
nera l~  de l'entorn de la zona de pesca. Serien nombrosos els 
exemples que farien palesa aquesta relació, pero aquí ens limi- 
tarem a assenyalar-ne lant sols alguns que es consideren més 
representatius. Els fons aspres, difícils, plens de roques i en- 
ganxadors dificulten la pesca de rossec i per contra ofereixen 
l'ús dels ormeigs com els tresmalls, nanses i d'altres semblants. 
No obstant, el rnés important és que aquests tipus de fons 
proporcionen un bon nombre d'amagatalls als peixos, dismi- 
nuint la seva vulnerabilitat. Aquesta circurnsthncia els defensa 
de manera natural de la pesca. Pel contrari, els placers, sense 
rnn i tpc  i n l i n - c  m n l P ~ t i ~ c  .An m n l t  f n v n r a h l ~ c  p=r 3 pea A wy...-" ,.+A"* --. ------- 
rbssec que moltes vegades hi causa vertaders estralls. També 
el tipus de fons afavoreix, encara que indirectament, la pesca 
de sardina i seitó amb la teranyina, ja que aquestes esp&cies, 
i en particular la primera, procuren situar-se prop del fons, 
allí on la termoclima hi roca. Per tant, els fons somers i suaus 
poden afavoris ia conceniració de rriolec de peix eiil aqüesis 
indrets. 



Perb la morfologia no sols és important pel que fa al fons, 
tainbé l'estmctura del litoral, afavorint la presencia de ports 
de refugi, permet un desenvol~~pament adequat de les flotes de 
pesca i més encara, una bona orografia litoral permet l'exis- 
tescia d'una xarxa de comunicacions que fan més facil el 
transport del peix als llocs on es troben els mercats més favo- 
rables des del punt de vista econbmic. Es per tant molt impor- 
tant conkixer les característiques geografiques, rnorfolbgiques 
i geolbgiques de la zona de pesca per tal de captar millor q ~ ~ i n s  
són els condicionants extesns de la rnateixa tant des del punt . . -1,. ..:,.+.. L:#.lA,":- ,.,-.- n-.....n-.- 
L.C v m ~ a  U I U L U ~ L L  LULLL GLULLUALILL. 

Al terme del que hom acaba d'exposar cal assenyalar la 
necessitat d'arribar a la confecció d'un model que sigui capas 
d'abarcar totes les £acetes que s'han descrit en els parbgrafs 
anteriors: Aixb és tant com conlprendre els aspectes biolbgics 
i els econbmics i tot aixb amb el supost integrador d'una mor- 
fologia característica de cada Iloc. Així quan es parla de la 
pesca mediterrania no sols cal assumir molt clarament que 
s'hi troben una important varietat d'espkcies, algunes de les 
quals són certament abundants -aquelles que són objecte 
principal de la pesca- sinó moltes d'altres que juguen un im- 
portant paper en el manteniment de l'equilibri ecolbgic, de la 
major importancia quan es vol preservar una situació o un 
entorn natural í vivent. També cal parar esment que la distor- 
sió que experimenta aquest sistema prové d'un agent extern 
que. com s'ha dit abans, obeeix a regles conegudes: les lleis 
econbmiques. Aixb que com objectiu, s'expressa amb poques 
ratlles no s'aconsegueix tant de pressa, ben al contrari, els in- 
vestigador~ topen amb fortes i greus dificultats a I'hora d'assa- 
jar una integració real de ambdós aspectes. Es per aixb que 



aquí es proposa comparar el factor geomorfolbgic, potser jun- 
tament amb les característiques ambientals, com una mena de 
factor integrador d'aquestes dues realitats. També és facil con- 
cebre com el suport morfológic pot dur a terme aquesta fun- 
ció; perb reflexionant sobre la importancia que té al tipus de 
fons i les característiques de l'aigua marina en el comporta- 
ment bioecolbgic de les especies fins a ésser capac de crear 
formes o varietats específiques d'ambients concrets, tot se- 
guit es podra concloure que el factor ambiental és de la maxi- 
ma importancia a l'hora d'encasillar un component biolbgic 
global. Pel que fa a l'aspecte econbmic ja s'ha assenyalat com 
els tipus de fons i de costa poden marcar un cert ritme, afavo- 
rint, dificultant o variant el desenvolupament de la pesqueria. 

Una expressió de competencia entre especies -competen- 
cia trbfica- i juntament la influencia d'un factor de morta- 
litat per pesca obeint unes lleis econbmico-socials, tot aixb en 
un contexte arnbient, ampli en la seva definició. pera geografi- 
cament parlant, seria un model que fugint de la complexitat 
excessiva, s'adaptaria bé a les necessitats descriptives de la 
dinhmica cl'una pesqueria. 

En els darrers cinq~ianta anys es constata un avanc impor- 
tantíssirn en el camp de la iiwestigació pesquera; queden enre- 
ra aspectes purament descriptius per assolir de forma més o 
menys satisfactoria els models descriptius i analítics ja comen- 
tats en les primeres planes, d'aquest treball. Aixb ha marcat un 
gran pas no sols perque ha permes conlprendre millor l'impac- 
te de la pesca sobre una situació d'equilibri ecolbgic, sinó per- 
qfik h~ p~tablert PIS vertader fnnament': d h a  n0va &n& 

que en realitat és una branca de l'ecologia i que ens atrevirem 



a batejar ainb el nom de cikiicia de les pesqueries. Si els pri- 
mers passos es varen apoiar sobre uns quants parametrcs 
-reclutament, creixement i mortalitat- avui encara perfec- 
tament valids, més recentment, s'hi han incorporat conceptes 
Lant importants com són les relacions trbfiques entre les espk- 
cies, la qual cosa ha permks a Ursin d'escatir un nou model, 
encara que molt possiblement excessivament complex, i un 
examen rnolt més acurat de la interpretació de l'edat basat en 
un estudi fi de l'estructura dels otblits, que ha permks no tan 
sols afinar més en aquest matís sin6 obtenir quelcom semblant 
a la carta d'identitat de cada exemplar on hi queden marcades 
els diferents esdevenimestr; que l1h,li3 marcat. Aixb permet in- 
troduir una visió molt fina en I'analisi de generacions (Pope), 
en el que fkilment es pot intuir la influencia que en la vida 
de cada generació han tingut factors, generalinent ambientals, 
externs a ella mateixa. Potser la primera variació que es va 
introduir als models clhssics fou la relacionada amb la influkn- 
cia que pugui tenir la densitat d'una determinada mola de peix. 
S1l.ia pogut observar que la deiisitat tendeix a introduir un cert 
factor coinpensador actuant a travds de l'abundimcia d'aliment 
i de la propia capacitat reproductora. Fenbmens d'aquest tipus 
es poden observar facilment comparant els diferents índex de 
creixement al llarg dels anys. 

Si bé és cert que els models clissics i les modificacions 
posteriors han prestat i presten encara un gran servei, és tam- 
bé clar que cal encetar nous aspectes que possibilitin I'eclosió 
de models més eficieiits. Cal en primer lloc introduir els as 
pectes econbmics amb les seves lleis prbpies, pero cal tambd 
que noves facetes biolbgiques siguin tingudes en coinple. Aquí 
i solament a títol indicatiu o de mostra, si assenyalaran dos: 
el primer té relació amb la urgent necessitat d'aprof~mdir en 
I'estudi del comportament dels peixos i altres animals explotats 
i e! segun esla rz!ucionat amb !a muiica U'lrifoirnaeiS referziit 
al comportamest bioecolbgic en el periode de vida compresa 
entre el naixernent i el reclutament. 



Els inodels tradicionals suposen la distribució prhcticament 
uniforme del peix, dins d'una zona concreta, generalment la 
zona de pesca. L'experihcia de cada dia acumula fets concrets 
que demostren que aquesta distribució no 6s precisament així, 
sil16 que d'acord amb certs estirnuls que condicionen el corn- 
portament del peix, aquests reaccionen de formes diferents. 
Si no es coneixei~ les lleis o almenys els trets principals del 
comportament dels peixos -etolbgia- resulta difícil d'expli- 
car alguns dels resultats de la pcsca, especialment quan es 
treballa a curt termini. Avui la possibilitat d'emprar ecosson- 
des d'alt poder de ressolució juntament amb la possibilitat 
d'analitzar i integrar la informació, facilitant, des del punt de 
vista tEcnic ~u~ieixel  millor les lleis que governen el coizipor- 
tament dels peixos, la influkncia del mecli i l'efecte de la pre- a N 

shncia dels arts de pcsca. Aquesls estudis permeten en un fintur 
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millorar el nivel1 de coneixement i una millor iilterpretació del 
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procedir de la pesca i de la dinhmica de la pesqueria. 
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El segon aspecte esta relacionat arnb les diverses circums- 
thncies que determinen la forta mortalitat larvaria i post-larva- - 
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ria, quines són les lleis que les relacionen amb Ies variacions 
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del rnedi, així com, si és possible, avancar en el coneixement de 
2 - - 

la relació entre la massa dels reproductors i el nombre dels re- - 
clutes, així corn les causes que determinen les fortes variacions 3 O 

que es presenten l-iabitualment. La importhncia d'aquestes in- 
vestigacioils queda clara i al mateix teinps són fortament es- 
timulades pel fet següent: aconseguir una petita millora o dis- 
minució de la mortalitat abans del reclutament pot facilrnent 
significar doblar el volum de la població de peix explotable. 

Sense una molt seriosa investigació sera impossible donar 
un sol pas en el millorament de la situació actual de la CISNCIA 
DE E S  PESQUERIES. 


