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JUAN LLUÍS ALEGRET 

L pi.'sc;i nian'iiin;! t's cüíacicritza, entre d'altres coses, per ser un preces complcx 
Lriiircracciii entre els ésser.s humans i la natura. Dues 
si'm k\s característiqíies fonamentals d'aqiiesta activitat. 
Per una part el fet que els éssers humans que es 
tieclii.[uen a aquesta activitat no controlen el procés de 
rcproi-lucció ile la hiuniassa explotada, tal coni ho fa, per 
exemple, l'aHricultor. Per l'altra, la pesca es uíia activitat 

i.|ue l'ésser huma Llesen\'olupa sohrc un reciirs -els peixns- que no és" apropiahle com a 
tal, seni-ho noniés el protlucte resultant iPaquesta activitat, o sigui alio pescat. 

Per poLlor i.lur a tenue l'activitai pesquera de forma sostin^'uda, s1ia de di.sposar, 
de forma mes o menys lormalitiada, tl'un conjunt Je coneixements sobre el tipus de 
relacions que s'establcixcn entre els pescaclors i la natura, i també de les relacions 
que estableixen els pescadors enire si. Aquest coneixement es ta necessari taiir per 
potler ,L;aranrir la subsisléncia ilels inLli\"¡tlus. com la propia reproducció sticial LICLS 
[̂ ru|"is i.!e pescadors. 

Per a rai.k|uisiciti i la uiiliuacii» d'aqucsts coneixements, totes les societats hiin 
ba^ut de i-ledicar uns estori^os per arribar a acumular, sistematitzat, formalitzar i 
iransmetrc aquests sabers. En la nostra societat, aquests esfori;os han donat coui a 
resuliai do.s lipus de eoneixemenl: primer, el coneixement que teñen els propis 
pescadors i L[ue sol ser un coneixement iiuerit>rit:at de forma intejíral -saben tot cl 
i-Hie han (.le saber sobre biolo.i^ia, etolo^t^ia, física, hidrodinámica, economía, 
elimaUíloíiia. ele. per potleí' pescar i \'iure d'aixo-, malfiírat i.]ue aquest coneixement 
no esti^ui íormalitzai {v\o l'han apres a l'escola 1.1 a la uni%'ersitat). Per altra banda, 
existeix el coíieixement produir des de la ciencia, que es caracteritza per ser un tipus 
de coneixement íormalitzai que és responsabilitat de les disciplines encarrei^ades de 
construir el coneixement sobre la realitat pesquera, com la bitiloj^ia marina, 
l'economia, la tecnoloj^ia o l'antropolo^yia de la pesca, entre Ll'altres. 

Així tloncs, t]uan [--arlem d'in\estiyació pesquera ens estcui reterini 
lonamentalment a aquest procés de construcció del coneixement dut a lerme per les 
i-literents ciéncies i que trobem l'ormalmcni presentat en els Uibres i arrieles LIC cada 
una de les disciplines que \ leballeii en l'ambit pesquen L'altre coneixement, 
l'elaborat pels propis pescaLlors. també és el resultat d'un procés d'investiyació; el que 
passa és que, en no estar formalitiat i sotmés al métode cientííic, no el considerem 
com a tal, anomenantdo eoneixemenl propi del grup, saber tradicional, etc. Aquest 
coneixement és el que s'encarret^a iPestudiar l'etnociéncia, en fer-nos veure que, fora 
del métode cicntífic con\-encional, cáela culiura té el seu propi metodc de 
construcció de! coneixeíiient, o si^:ui d'investigació, amh els seus propis pnicessos 
taxonomics, les seves propies ]->ro\-es tle validado o refutaeió o els seus propis 
models d'analisi, i lot aixo posat al servei i.lc la \i'-la quotitliana. 

Segons aixd, i pels moiius abans exposats, a partir d'ara quan pariem 
d'investitíació pesquera v\o farem releréncia a la lorma que teñen els pescadors de 
construir el seu coneixement sobre la pesca, siné» al coneixement científic a l'entorn 
de la pesca que ha estat construí! auib el ireball de recerca, lenr primer una breu 
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presentació deis (irí<,'en,s i evolucin d'nqiic.stii per posrerinrmcnt rcssenynr ;il^'uns Jcls 
reptes que té plaiitejada aquesta activitat en l'actuiílirat. 

Si exceptúen! cls documents mes antics CDIII els relats de viatj^'crs en els quals es 
descriuen alf^unes tradicions pesqueres en diversos paísos, a els primers invenraris 
ictitilogics deis selles XVI i XVII, píxiem considerar que cls primers crehalls de 
recerca científica específicament orientats en Tambit de la pesca varen comcni,a[- al 
seglc XVIII. El rcsiiltat d'at]uests trchatls va ser una producció qualitatívanient i 
quancitativanienr niolt t-lesigual, pero va servir per establir les bases del que baurtcn 
de seréis futurs rrehalls de recerca des de la perspectiva biolof^ica, tecnológica, 
económica i social aplicada a l'estui-li de l'activitat pesqLiera. 

Un deis primers treballs en aquest sencit fou la memoria descriptiva que sobre 
peixos i sobre la pesca a la costa catalana envia Joan Salvador Riera a TAcaelemie 
Royale des Sciences de París, a requerimcnt J'aquesta institució el 1722. En aquesta 
Memoria es dona resposta a un Mari; (.¡üestionari sobre tots els aspectos relatius a 
l'activitat pesquera de I'época a Catalunya, essent el primer trehall de descripcÉi) 
'jiohal de la pesca que es va fer a l'Esrat, seguint un rif^or científic. 

Un altre exemple íor^a il-lustratiu del naixement, al seglc XVIII, de la recerca 
pesquera aplicada, fou el treball que el duc de Medina Sidonia encarrega a l'erudit i 
iiionjo il-lustrat P. Sarmiento sobre la pesquera de la tonyina ais scus dominis, escrit el 
1757 amb el cítol De hs aiimes y de sus ircmsmi}rríu:i<miás y amjctunwi solirc la decadencia de 
las Almaílrahas y sobre sus medios pora restituirlas, i que és un paradigma del que a partir 
de llavors vimlria a .ser la recerca aplicada a la pesca. Uns anys mes tard, J. Cornide 
escrigué, el 1774, lü famosa Memoria solrre ki pesca de la sardina en las castas de Galicia, 
publicada a Madrid, en qué l'autor realitzava un dur ablegat contra els sistemes de pesca 
introduíts pels catalans a les costes de Galicia, encetant la tradició conservacionista tan 
característica de I'época, albora que emprant un llenguütge tan actual avuj en dia com 
qualificar aqüestes arts de «destructivas» i «exteniiinadoras». Per altra banda, va ser el 
propi Cornide el que va rcalit:ar el L|ue es pot considerar el primer estudi cientíMc 
ictiológic sistematic de tipus descriptiu que es va fer a l'Estat i que es va publicar l'any 
1788 sota el nom de Emayo de una hisioria de ios peces y otras producciones marííitLs de la 
cosía de Galicia, arre¡>laili> al sistema del cahallem Garlos Lirineo. Con un tratado de las 
diversas pescas y de las tííi'CT,síi,s redes y aparejos con las que se ¡rractican. 

El treball mes conegut i albora el mes Important sobre tecnología pesquera escrit 
a l'Espanya ilel segle XVIII fou el Dieci<marin histórico de las artes de pesca naciímal, 
publicat entre 1791 i 1795 pcl coinissari reial ile la Marina Antonio Sáñez Reguart. 
Aquesta monumental obra de ciar esperit enciclopedista recull, en cinc densos 
voliims i mes de tres-centes lamines, per ordre alfabétic, «la descripción y uso de casi 
todas las redes, aparejos, y cuantas invenciones para pescar ban discurrido, y ejercen 
en el día nuestros pescadores en España". 

La característica mes rellevant il'aquests primers treballs tl'investigació és c]ue 
procuraven realitzar Tanallsi científica mantenint una visió global de la totalitai de 
l'activitat pesquera, tal com els propis títols de les publicacíons ens posen de 
manifest. Aixo va canviar al segle XIX ainb el desenvolupament i la consolidaciií de 
les diferents disciplines científiques i la divisió del treball que aquest 
desenvolupament va suposar. A partir de llavors I'objecte d'estudi ja no sera la pesca 
sino certs aspectes per separar, introLluinr la comparrimentalitzacit' i l'especialització 
en el treball de recerca pesquera. 

A partir del segle XIX, els efectes resultanis LIC raLlo[xi() gencralitzatla tle les 
técniques d'arrossegament i encerclament, la motorització de les embarcacions i la 
mecanització de certes tasques a bord, van induir un canvi molt important en la 
trajectoria de la investigació pesquera, en ilesenvolupar-se una recerca aplicada al 
servei deis problemes derivats de les noves formes d'expltitació deis recursos pesquers. 
Paral-lelament es va produir l'eníortiment de la recerca fonamental .sobre els occans i la 
biología marina, tot aixó estimulat pels resultats de les grans campanyes Lrexploració 
deis primers vaixells de recerca oceanógrafica. És en aquesta época que es pot fixar el 
naixement de l'oceanografia en el sentir iiHKlern del terme, i que es va caractcritzar al 
Uarg de les costes de nombuises estacions de recerca dedicades a l'estudi del món marí. 
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En li'nics generáis, ;il ¡ina! Je- f-c'^íc XIX i L-I cnnicni^aincnr ;.IL'1 XX, la recL'rca 
pesquera va ¡in;ir proiluint un conjunt Je trchalls Jescripcius, per una pan LICIS 
enjiinys. les emhurcaciiMis i les rccniques de pesca, i ]ier alrra de la hioloyia i la 
fisioliijíiii de les principáis especies marines. El (.]ue teiiien en ciimú aqüestes 
recerL|ues era que es van realic;;ir ainh una niinuciositar i un detall característics deis 
rrehajls cienn'lics no sotmeaos ais riytirs de la in\'estiyaci() aplicada, en els quals el 
lliuranicnr de resultats a curt termini actúa cnni un eondicionant niolr ¡inpmtant. 

Per altra handa, la ^'ran riqíiesa icrioloijica que encara exisria arreii, nialyrar al,L;uns 
senyals d'alarma que ja es comen^aven a disparar en relació a la seva ptissihle 
extincin, i també al carácter mukiespecític que tenien la inajoria de les pesqueries que 
aleshorcs es realir:aven, cum per exemple les de la mcLliierránia, V;Í ala\'orir la 
i-lispersió deis trchalls deis biületís. Aquests es van LJeLlicar a l'estudi de moltes esp&cies 
i deis aspectes mes diversos de la se\-a hiolo^'ia, ctisa que \'a ala\'orir la tendencia a ter 
111 (Mio^ raíl es amh les quals s'intentava ter i.lescr¡]"'C!>ins exhaustiws deis cicles \"ifals i 
deis parametres biolügics d'una especie i.leterniinada. En ai^juestes receri.[ues el 
«zunloRisme" o el «naturalisme» encara lii eren uioli presents, ja que la ,se\-a maxiina 
preocupació era el (.Icscobrinient del niaxiiii de caracteri'sriqucs tonanienrals (,le la 
fauna marina en el seu conjunt i encara no es lenia la |x\sca com a objecre d'estudi 
cenital. A mes, al coment;ament de seyle, els programes de recerca encara no estaven 
bipotecats per les exigencies poli'tiques, JXT tant, les especies que \'aren ser esruiliades 
no eren les mes imporrants LICS i.lel punr tic \'ista ect)nomic pesquer, moiiu peí i.¡ua! no 
podem parlar encara i.runa recerca biológica aplicaila a la pesca. 

Malgrat aixó, tic mica en mica \-aren comeni;ar a íer-se recerques sisrematiqíies 
atlre^ades a la gestió de les pcsqueres donant [laixement al LJUC ja podem anomenar 
la recerca pesquera moderna o, com li <-liuen ;i brani,'a, I'balieutica. Aquesta nova 
disciplina va néixer de la conjitnciíi de la zimlogia qualitai.i\-a tradicional i LIC les 
teories estailístiques, obrinl un i-íou camp de preocupacions en la inw-srigaciii 
pesquera. Aquesta n<n'a situaciií científica lin.sjué el seu origen en la propagaciii de 
Tanomenai-la -reoria i-le les pesqueries^ i tlels coiicepies ^.r^explotaciii óptima- i 
"sobreexplotació" deis recursos marins, descn\'olupada inicialment per Testui-ii 
d'algunes pesqueries industriáis monoespecífiques ais oceans Atlantic i Pacific arran 
de comengar-se a protluir els primers esfondraments deis estocs d'aquestes especies. 
Va serd'aquesta forma com, moguis per la caiguda deis estocs i per l'interes 
d'augmentar la productivitat, els esrats varen comen(;ar a fer pressió sobre els 
organismes de recerca perqué in\'estiguessin mes sobre les [x\sqiieries, ubrint 
definitivament les portes a la recerca aplicada a la pesca industrial que bauria de 
condicionar per algún remps tota ia recerca pesquera. 

Aqüestes demandes adminisfratives de biaix clarameni industrialista fetes 
inicialment ais biolegs, es van traduir, a partir de la Segona Guerra Mundial en 
estudis monografics sobre certs peixos d'interes clarament comercial, i també en 
estudis per determinar el maxim de captures que s'baurien de permerrc (quotes. 
TACs, etc.), per poder mantenir uns rendiments ópiims ¡/o sosienibles, obrint 
LFaquesta manera el camp a la coMaboració entre biolegs i economistes que en Fespai 
académic s'insrirucionalit:aria amb l'aparició tl'una nova disciplina, anomenada bio-

economia. 

A mes d'aquests estudis sobre captures i estocs, els estats i les ageiicies de 
desenvolupaineiit també van coment^ar a tlemanar estudis sobre la transtormació de 
les pesqueries tradicíonals o artesanals en comerciáis i industriáis. Aquesta deuianda, 
atlrei^ada inicialment a biolegs i economistes de la pesca, aviat va portar a la 
necessitat d'incorporar la parcicipació d'e.'^pecialistes provinenrs de les ciéncies 
socials, per tal de poder donar resposta a renorme quantitai de problemes que 
aquesta transformació bavia comen^at a produir, i que ana\'a mes enllá deis estricres 
problemes biologics, técnics o economics. Va ser així com, encara que d'una manera 
molt tímida, es va ohrir la segona porta de la recerca pesquera a les ciéncies socials, 
que donaría com a resultat l'aparició, a inicis deis setanta, d'un nou camp disciplinar 
anomenat antropología de la pesca o antropología marítima. 

A partir de la década deis 70, la recerca pesquera es va difondre entre diterents 

^ 
a 

J. 

A hará Ll'una barca 
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Pcscoílnr de mimes de ¡mnd¡>i de segie. 

J iscipl incs , ¡issuiiiinr ccris p;ir;iLlii,'iiics inrclici.'rii;ils L¡IIC a pariii" ilc Ihu'nrs liauricn 

i.!V\srriii:tiirar tota !n tusca (.('invcstif^ació: el [iiiraLliyiiiL' hiolonic tic la cnnsciA'acii» i.L'ls 

recursos pcsi,[ucrs, el paraLli^nia ecni iómic i.le la raeiunalit:acii> ;.le Tcxplutacu' ' tlels 

recursos i el paraLlit:;ina social i_le l'explDiaciri LIVIIIS recursos i,[ue no M'III J 'apropiaei t i 

prix'ada. En at]uest conrexr , ral coiii ja hem csnien ta t ahans , la principal iní luencia 

en t r e i^iisciplines fou l 'a tracció exercii-la sohre els hitilet^s pels iiioLlels i i iateniaiies de 

Teconomia J e la pesca. Si hé els inodels hiolütiics ha \ ' i en prccedií els inoJels 

econoni ics en Testudi tie la pesca, l ' accent posat pels hidlei^'s en el carác te r litiiitat 

Je ls recursos va atavorir el seu apropai i ient \"ers els econoin is tes i els seus iiuKlels 

hasats en la llei LICIS retiil i inents Llecreixents. Va ser tl^Kiiiesta manera L|ue els hiolc^s 

van privile.Ljiar els niodels hio-econoii i ics , fins al punr i[uc, per al,L;uns i,rells, 

reconoi i i ia era una part de les c iencies naturals . 

Pero mr aixo ni> \'a impossibil i tar t iue, preiient coni a rclerencia el ]iaraJi,L;ina 

econoni ic tic la raclonaliizació, raiiihc es rcaliircssin in\*esrifjaeions i i i t lepenJents tlel 

¡"laratlignia hiolofiic tle la conservació. A i x o és el i|ue va siicceir. per cxeinjile. atnh la 

utili tzació de la teoria económica tie la gesiiti aplicarla a Testutli tle la pesca ariesanal , i 

on l'cmfasi en l ' -eticacia» tl 'aquesta forma tic pesca massa so\anr leia ohiitiar el sen 

carácter iiienys depret.lai.lor en comparacii'» amh la pesca intlustrial, portanl a ratirmaciií 

de la seva manca de compet i t i \ ' i ta t en comparac ió a la pesca industrial i per tan t a la 

seva irremeiahle extinciii , aspccte L|ue a\-ui en dia coinení^a a ser hi r tamenr tiíiesrionat. 

Per altra hantla. els hi()leys t a m h é es varen t rohar a m h prohlemes extra-bioloí^'ics 

L|iie no potlien resokire ú n i c a m e n t des tle la seva tlisciplina, com eren el carác te r 

plural I es tacional i> al ternat i i i tle r a c r i \ i r a r pesquera, r e s t a tu t de la pesca i deis 

pescatiors tlins el sistema e c o n o m i c i social fjlohal, l 'accés ais oticis i a la ]trofes.sin, 

e tc . Es així c o m els hiolcgs es van \ 'eure oMi^ats a passar e! les i imoni a LFakres 

discipl ines mes cnllii d e l ' economia , ai i ipliant-se, d 'at inesta manera , l 'ahast ile la 

recerca en el i.lomini de la pesca. Es a ixí com, a part i r tlels anys 70, es van endegar 

estudis des d e les c iencies sociais aplicades (sociolot;ia, antropolot i ia , historia, 

geografin, psicolo^'ia) que s 'haur ien d'afcgir ais es t r ic lameni hioldj^ics, e condmics i 

b iü -econdmics , els únics existens fins aleshores. 

La tleniaínla insti tucional tl 'un cone ixemen t especialitzaf mes cnlla tle la hiolo,L;ia es 

va deure t amhé . en t re d'altres, al fracas a nivell mundial tle les polí t iques tle 

descnvoiupament i tle t^estió tle les pesqueries u[ue in ten ta \ ' en resoklre els prohlemes 

econdmics i socials der¡\ 'ais tle la sohreexplotació deis recursos i tle la [lenetració del 

capi ta l isme en un secn)r en i.|ue la Idyica econ("niiica ha thaprentire a \ ' iure a m h d'altres 

Idgiques, com l'ecoldgica i la social, .si es \-ol poder con t inua r pescant alguna cosa, 

Aques ta constatacit ' ' , tle la qual acrualmenl tenim sohrats exemiiles en les -guerres» 

hiscdriqíics de I 'anxova, el honí tol , la tonyina i la primera ••L;uerra>' pos tmoderna de 

l 'halihut, esta por tan t a un nou tipus de deuianda de part de les autori íals políiii |ues, i 

ja laiiihé ile les organir:acÍons no-governanienta ls . C o m ja hi'm dit, at]uestes noves 

demandes t eñen a vente amh la constatacit'i tlel íracas tie les |iolítÍL|ues tPintervenció 

fonamentat les sohre consit leracions essencialnient hiologistes [ler in tentar resoklre 

pn)hleiiies amh tii inensions polítÍL|ues, econdniii-|ues, socials i cuhuniis . 

A lguns tl'aLiuests - n o u s - prohlemes c[ue rei . |uerei\en noves soíucions els potlem 

\'eiM-e resuuiits en la següeni llisia t |ue en cap i nomen t pre tén ser exhaus t iva , sin(í 

or ienta t i \ ' a : 

- Els p rohlemes que t e ñ e n els estats ]ier a l'assignacii) tlirecta deis recursos, des 

tPuiia posici(> monopol í s t ica t l intre les scves aigües jur isdiccionals , pero sotmesa al 

tlrer in te rnac iona l lora (.relies. 

- El p roh lema de la marginalifzació deis pescadors ar tesanals i la infravalonició de 

la impor tanc ia económica , social i cul tural tieis oficis peti ts , malgrat t¡ue arreu del 

mi'in c o n t i n ú e n essent mes del 80% tlel total tie ¡--ersones dedicades a la pesca. 

- El p roh lema de la mulr ip l icació deis conl l ic tes ile tota mena en t r e pescatlors, i 

e n t r e pesqueries. 

- El p roh lema tic r incom|Miii ienl de les r eg lamentac ions per parí deis pescadors, 

f enomen que n o pot explicar-se n o m é s |iels jntlicis pejorat ius a m h relacit'i a la seva 

psicología u cul tura . 
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- El [--roMcinii de les sokicions pLiniment «pesqiieres» pi\>posntles per resoldre 
proMcmcs complexos en els qiinls hi pesca no és mes que un nspecte Je raccivitnt 
ecunómic;! i .social Je les pohlacinns implicaJes. 

- El prohlema de la restricció de les intervencions instirucioiíals adrei^ailes 
únicainenr a la proi-íucció, sense teñir en coinpte el conjunl d'element.s que formen 
el sistema pesi|uer i les seves reíacions amh J'altres sectors o suKseetors eciínomics 
(per excmple comercialització, sindicáis, tradició en el consum, etc.). 

Son aquests prohlemc.s els que, ii mes d'obrir noves línies de recerca en el camp 
de la invesrij^ació pesquera, també están fent canviar, encara que molt lentament, les 
propies institucions de recerca, fenr-les ohli^adamenr mes mulridisciplinaries i mes 
obertes a tot tipus de participacions entre Jisciplincs. Es amb aquest esperit que 
s'han ereat recentment a Catalunya els Jos primers grups de recerca universitaria de 
PEstat no vinculats disciplinariament a la biolot,'ia, que son el Gabinet d'EsruJis 
Economies de la Pesca de l'Universitat Central de Barcelona, i el Grup d'Estudis 
Sociaís de la Pesca Marítima de la Universitat Je Girona. 

Jonn Lluís Alc^rul es .mirupolct; 

¡ prolfssor Je la UilG. 

Pcscíulor (¡mh un rap a les nuius 
en lina hiiir<i d'íimissegnim'ni. 

tenm 
JOSEP M A . V l C E N S I B A T E T 

uuin deis pescadors ba passat, aquests últims anys, per la mateixa evtilució 
tecnológica que els akres sectors producrius. L'arribada 
LICIS nous productes plástica, químics i sintetics, els 
aparells eicctrdnics, la facilitar de distribució del producte 
i la major demanda ban marcat un abans i un ara. 
Fins ben entrats els anys cinijuanta d'aquest segle, les 

xarxes de pescar i abres elements de fibra vegetal passaven regularment l'operaci.> 
del tenyit. Aixó era necessari per a la conservado del teixit, ja que la majoria eren 
de coto, i el contacte prolon^at amb laijíua de mar les bagues podrit rapidament. El 
I ini uiilitzat era el que s'aconseguia de Tescorí^a de pi. d'altina o de roure. el mateix 
que es leia servir pcv adobar les pclls. De fet, en aquesta operació m> eren els 
coioranrs els que donaven qualitat a les xarxes, sino els tanins contin^uts en els seus 

components. 
En general, el pnicés conieníava amb la producció del tini, que s'aconseguia fent 

bullir lescorya triturada de pi anib aigua, en calderes d'aram fetes expressament. Tot 
seguir, en safarclgs adequats. es posaven les peces de xarxa en remull amb tint calcnt i 
es Lleixa\'en uns ilies fins que es ireien i es deixaven assecar a l'esplanada de la platja. 

El ¡:>iccinnürt<> Hisiórico de (os Ancs de la Pesca Nacional d ' A n t o n i o Sáñez Reguar t , 

escrit l 'any I 792 {ara fa 200 anys) , ens explica que el t in t , i a m b aquesta paraula 

s ' en tcn rota l 'operació comple t a LIC renyir, es feia a m b calders de ferro o aram fent 

bullir escorces vegetáis , que eren de pi a la part nord de la costa ca ta lana , i de roure i 

Revista de Girtina / mim, I Í i jiilinl - .i^osi 1 'W5 6 9 141 


