LA PESCA I ELS PESCADORS
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Rellotge de sol a Cala S'Alguer. Cerámica popular.

El peix que hem pescat
dor i amb una seguretat quasi absoluta. El radar, la sonda eléctrica
en blanc i negre i en colors, el radioteléfon, el pilot automátic i —prodigi de prodigisl— el Loran-C, que
ctualment la pes- permet saber amb l'únic treball de
ca no és res mes pitjar uns botons la posíció geográque una puixent fica, el rumb que es porta, Tabatiindustria extractiva. Si, en un prin- ment de la ñau, la distancia a
cipi, l'home tregüé profit del mar, qualsevol lloc i la velocitat de l'embeneficiant-se únicament d'una mí- barcació, son instruments de qué
nima part de la seva immensa i están proveVdes les barques de
Quasi inexhaurible riauesa, limitant- pesca que treballen per aquestos

de pesca i h e m tingut la sort de
poder fruir de les delicies, alegries I
satisfaccions ¡insuperables que pot
donar el mar ais seu addictes, quan
la pesca es despullava quasi totalment deis seu carácter industrial i
s'acostava mes a una activitat artística.
L'abundáncia de peix que en
altre temps es trobava sense arribar mai a una fondária superior a
les deu o dotze bracos, la senziliesa
cJe rutillatge emprat, les mateijses

mars i que els faciliten enormement
la seva diaria labor. Industria i res
mes que industria, amb tots els perfeccionaments de la tecnología
d'última hora.
Pero nosaltres, els pescadors i
els afeccionats de la meva generació, hem conegut una altra classe

condicions árdues del treball, la
recerca de la finor i de la perfecció,
tot el seu carácter de feina artística, han estat esborrades per les
invencions mecániques i electróniques que avui prevalen.
Parlo d'una época no massa llunyana en la qual els professionals
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se a la recollida deis fruits que es
donen en les zones costaneres,
amb l'ajuda sois de les mans i d'algun instrument primar!, actualment
Taparen mecánic i electrónic d'una
barca permet pescar en tot lloc i en
totes les circumstáncies amb un
mínim d'esforp per part del pesca-
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de la terrária posseTen un bot, un
gussi d'un 22 o 24 pams. Tenien un
ormeig de ben poca complicació:
rail, Henees, palangres, nanses, potares i volantins, i cada temporada
es dedicaven a les pesques mes
profitoses, tornant durant l'any entre uns ormeigs i els altres. Aquests
solitaris de la mar (—en cada bot un
home i, a tot estirar, dos—) eren els
que perseguien el calamar durant
les primes i matinades, tot fent
temps per llevar les peces o els
palangres; ells feien saltar el neret o
el déntol; ells perseguien les saupes de roca en roca quan s'acostaven a les planasses peír menjar-se
el pél torrat peí sol en aigües baixes; calaven nanses i jambines, calaven les moixoneres per teñir
l'esquer deis palangres i, en dies de
temporal de llevant o d e maregassa
torta, sabien el lloc exacte del roquisser on pedia nedar un sard o
una orada de peit de plata. Aquests
homes es passaven el dia i la nit
entre les bancades del bot, armat
amb rems i amb una vela llatina per
aprofitar la ratxeta de gregal frese o
l'oratge del matí. Coneixien pam
per pam tota l'orografia del coster i
de la pesca en sabien un niu.
Tot aixó ha passat i ens consolem pensant —amb un puntet d'egoisme— que nosaltres encara ens
hem divertit amb una canya o un
volantí a la má, gaudi que no coneixeran les generacions a venir. Decididament, el que per nosaltres era
aquell art subtil, fi i entretingut de la
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pesca és, cada dia mes, una profitosa industria extractiva, prosaica i
vulgar, encara que molt mes rica
que abans.
Ha passat el temps i jamai res no
podrá ser el mateix que era.

El llobarro
Els ports son un viver de peix. Si
les liéis establertes es compleixen
amb severitat i dintre el recinte del
molí no es permet altra pesca que la
de fluixa o amb canya, venen a ser
un lloc de cura de repós, a la vegada que una clínica de natalitat. El
peix hi prolifera i, Iliure de xarxes,
d'hams i de jones, pot descansar de
la guerra estesa i sense treves ni
mirament a qué está condemnat.
Dintre de qualsevol port, deis no
massa contamináis, s'hi han vist
nedar i s'hi han capturat els llobarros de mes rodella que jamai cap
ham hagi clavat. El peix menut, els
moixons, els boguets, els besues,
les gerles, els serrans i els góbits hi
viuen en quantitat inimaginables i
venen a ser la menja diaria deis
sards, de les dorades i deis llobarros que, com si cerquessin per anticipat una taona vellesa, s'arreceren
al seu sopluig i hi campen abundantment. A mes a mes, en dies de
calma, sobre l'aigua i ran mateix de
la paret del molí, hi neden estols de
peix sense sang, d'aquelles especies indefinides de menudalla que
mal no es pot assegurar a ciencia

certa a quina especie de fauna marina pertanyen i que son aliment
preferit deis depredadors.
Els ports son nius de concentrad o , veritables refugis protectors de
la gran familia d'animals que es
guanyen la vida nedant. Avui dia,
malgrat que la cosa ha minvat extraordináriament, encara es pot
passarunabonatardatardoraloun
bon matí estiuenc provant sort amb
una canya a la má.
No sé quin pot ser el motiu peí
qual la pesca al port marqui una
valorado distinta en les captures
que e s f a n . Si es pesca a les roques,
un sard o una oblada son sempre
un sard i una oblada, peixos de respecte i consideració que cal teñir en
compte. Al port, el pescar oblados i
sarquinyols, serrans i góbits i boguets, ja és bona cosa, ja, per tal de
passar l'estona, pero s'ha considerat sempre de poca empenta. Pero
si s'hi agafa una dorada d'aquelles
que hi fan ésser o un llobarro de
calibre, llavors ja és una bona pesquera. Perqué la captura millor que
es pot fer en aqüestes aigües és la
del llobarro, i el pescador que s'hi
dedica habitualment, deixant tota
altra pesca, cobra fama de pescador com cal. Sembla que pels entesos, pescar altres peixos és perdre
el temps; dedicar-se a altra cosa és
una manera com altra de passar
l'estona. El llobarro i Torada o dorada resulten, dones, els peixos de
mes nota i mes perseguits; pero la
seva pesca entranya moltes difieul-
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tats i un carregament de paciencia i
hom s'ha de mentalitzar que es
passaran dies i dies sense poderne tocar cap.
Segons he llegit en "Els nostres
peixos", de Joan Nadal —i ell ens
remet a Lozano Rey— no solament
al pescador ha donat molts maldecaps el llobarro, sino que ha portat
problemes fins i tot ais biólegs. En
efecte: sempre s'havia considerat
que pertanyia a la familia deis serránids, parent d'individus tan importants com el ñero, pero el fet
que el seu color grisegi, a diferencia deis serránids que el teñen t i rant a marró rogenc, i que té dues
atetes dorsals en lloc d'una, ha fet
que se'l consideres de la familia
deis morónids. Sigui serránid, sigui
morónid, el llobarro o llobina, anomenat Ilop per les costes de Cadaques i del sud de Franpa, el labrax
lupus de Cuvier, és un peix de
molta prossopopela, un animal majestátic i molt senyor, de boca fina.
Potser no té, o la mostra poques
vegades, la vivesa natural i el dinamisme del déntol, que és un esbarrambat i una punta tocacampanes,
pero és molt mes esteta que ell; no
té la tafaneria ni l'activitat de molts
altres peixos, pero es possei'dor
d'una elegancia que el fa senyorejar.
Veure nedar un llobarro al molí,
en dies d'aigües clares com un miran, amb la seva parsimonia, a m b l a
seva innata finor i elegancia, és
ésser espectador d'una projecció
amb camera lenta: moviments suaus, rítmics i pausats; cops de cua
circumspectes i ondulants. S'acosta al grumer o a l'escada, li dona la
volta, la fa voleiar amb el seu remenament d'aigües i s e n va. S'aparta
uns metros i torna, per repetir les
mateixes, calcados i calculados
operacions. Fa com si concretes
idees, com si necessités recapacitar, com si no veiés la cosa prou
clara. Al cap d'uns instants, torna i
es posa novament a donar voltes a
l'entorn de l'escada i repeteix les
seves añades i vingudes, sense
cansar-se, sense donar massa importancia al que está fent, amb un
aire desinteressat, vagarós, perdut.
Aquesta manera que té de c o m portar-se és la desesperació deis
que el persegueixen i explica satisfactóriamentquese'n pesquin relativament pocs. Entre añades i vingudes, entre proves i mes proves,
el pescador acaba la paciencia i
s'ho deixa correr. A m b l'ai constant
al cor, amb una tensió de nervis iniguantable, perd l'oremus i l'envia a
passeig, deixant-ho per un altre
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dia. Quan el pescador marxa, ell
encara continua donant voltes i
mes voltes al grumer que se li ha
tirat i quan s'atrevelx a agafar-ne un
tros, l'arrossega sense empassarse'l uns quants metros i, si res no li
fa fort, si res no l'espanta, llavors
se'l cruspeix en un dos per tres.
Pero quan troba un pescador del
morro fort, com ho necessiten ésser tots els que es dediquen a la
seva pesca, cau indefectiblement a
la trampa i se li acaben totes les
murrieries.
El llobarro també es pesca a les
roques i a les platges i en les desembocadures de rius i riereis, ja
que li agrada l'aiguabarreig i, aixi
mateix, amb palangres apropiats,
resseguint les barbados de la costa, entre net i brut. Una modalitat de
la pesca des de les roques és la de
la llisseta viva o la del peix artificial.
A la sortida del sol o al caient de la
tarda els llobarros solen rondejar
prop deis rompents, piratejant entre les moles de moixons o de boguets. En un lloc apropiat, de molta
bromera i de constant moviment
d'aigües, el pescador fa nedar contra corrent una llisseta viva amb un
ham apuntat a l'esquena. La voracitat del llobarro fa el restant.
També es pot utilitzar un peixet
artificial que, abans del progrés de
la técnica consistía en un ham recobert amb la pell blanca del paladar
d'un ángel, un peix mig rajada mig
tauró que viu a la fondária i que és
capturat —era, podem dir, perqué
ara son molt pocs els que es pesquen— per les barques d'arrossegament. És una pesca que en dies
de mar moguda dona bons resultats i que ofereix alguna sorpresa
agradable.
Peix de carn fina i gustosa, el llobarro no necessita gaires refinaments culinaris: la cuina senzilla i
natural és la millor per aquests peixos de primera classe. Unes rodelles de llobarro gros, un sofregit
d'all,julivert i tomata, un b o n c o p d e
foc i surt un suquet d'antologia.
També al forn, amb quatre patatetes i borles de ceba per fer coixí,
origina un plat digne i serios. Ho
provin i ja m'ho sabrán dir.

El congre
El cap triangular, el eos cilindric
i acabat en una llarga i aplanada
cua, el color negre blavós, una boca
de respecte i els ulls brillants.
Aquest és el congre de roca, el que
viu en llocs abruptes, en les anfrac-

tuositats de la costa. L'altre congre,
el de fons batial, té les mateixes
característiques morfológiques pero sense la brillantor intensa deis
ulls ni el negre ¡mpressionant de la
pell: és de liquosa mirada i de tonalitat blanquinosa, esvaVda, mes cendróse.
És peix depredador i de vida
nocturna. De dies demora molt
prop del roquisser i es passa les
hores de llum encautat en aigües
de poc fons. De tant en tant, quan hi
havia pescadors de cau, n'enxarpaven algún, encara que no és peix de
fácil captura, ja que té molta defensa i romp fácilment. S'ha agafat
congre, d'aquest ratoners que se
les saben totes, amb hams a la boca
mes que suficients per armar-ne un
bon tros de palangre. Com que les
ferides originados sota l'aigua no
s'infecten, els hams seis van rovellant fins a diluir-se, fins a desaparéixer. A mes a mes, de dia no sol
menjar, cosa que posa mes dificultáis a la seva captura peí sistema de
pesca a cau.
Durant tot l'any es podia pescar
amb palangres; la pesca amb nanses, un altre miíjá de captura del
congre gros, de fons batial, es practicava en temps de primavera i
d'estiu.
Parlo de molts anys enrera,
quan jo —apartai de les meves tasques professionals— practicava
amb assiduitat el liberal ofici de
pescador petit, amb un bot de dos
tripulants, a nem i a vela, utilitzant
com a únics ormeigs, principáis i
rendibles, els (palangres, les nanses
i les armelladies.
La utilització deis palangres té
una sola limitiació: es necessita nit
sense lluna i a m b poc trepitjol en el
mar, ja que h a n de calar-se molt
apropats al roquisser. El palangre
és una llarga tira de corda prima de
cánem —ara son de niló— que s'anomena la mare del palangre i, a
cada vuit o deu duges o voltes de la
mare quan es té dintre la cofa, una
bragolada amb l'ham corresponent.
A entrada de fose, els hams escats amb peix frese es tiren al mar.
El bot va seguint freu per freu, llosa
per llosa, tota l'orografia submarina. Cal ser un bon coneixedor
deis llocs on es treballa i teñir per
má tots els accidents. L'últim suro,
el que marca el final d'una I larga tira
de vint o vint-i-cinc palangres, es
deixa anar quan les aigües comencen a llampugar. Acabat de calar,
tot fent temps, es va en busca del
comengament del palangre.
Tot palangrer necessita sempre
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teñir a punt un salabret i un ganxo.
Li serveixen per embarcar amb seguretat tot peix de respecte; el salabret peí peix blanc i les molles, de
carn delicada, i el ganxo per a morenes i congres. Saber donar bé un
cop de salabret o de ganxo és c o n dlció imprescindible per tal de poder embarcar un peix de sort.
Es va llevant el palangre. La cosa té la seva dificultat, perqué el
que porta els rems ha de procurar
seguir els mateixos camins que d u rant la calada. Resulta feina complicada perqué a la nit no hi ría senyes
per seguir ni fites que serveixin
d'orientació. Segurament des de la
invenció del palangre, el que va a
popa cobrant la mare usa la paraula «abell» —amb ell— quan cal
que el bogador acosti el bot cap al
palangre i l'altra paraula, «obri»,
quan cal separar-lo. Les enrocades. que son freqüents ja que es
treballa en llocs de roca torta, es
tracten de solucionar amb l'assaig
—de prova, Intent—, una pega de
ferro, rodona, que s'envia com un
correu. Si l'assaig no ho arregla
s'amarra un suro a la mare i es canvia de cap. Quan es té la fatalitat de
rompre per tots dos caps i queda
molt palangre dintre el mar, llavors
s'utilitza el rampogoll —de rampí,
arrampinar—, una peca de branca
de pi amb molts sortints fent angle,
que intenta repescar el palangre
que lia quedat al fons. En casos

CONGRE. Dibuix de Lluís

292

I

Mercader.

així, els pescadors diuen que han nor Itargária. Aquest congre de les
tingut treballada, i mentre dura l'o- grans profunditats és d'aspecte
peració el seu léxic agafa uns tons monstruos, d'una color blanquino massa académics i es diria que nosa i de grans ulls. Ens dona la
impressió d'un peix d'altres mars i
dins del bot tot en pateix.
Tots els terraires, els petits pes- no té ni la vivesa d'ull ni l'elegáncia
cadors de la nostra zona, coneixen del que viu en aigües mes somes.
els millors indrets per les calades
Per una d'aquelles circumstánde congres i molles. En general son cies miraculoses a qué ens té acosllocs p r o p e r s a la costa, perón'hi ha tumats la Naturalesa, quan en el
alguns mes aforats, també de re- mar comencen les grans calmes de
sultats positius i extraordinaris. To- la primavera, que pemeten ais nanta la costa del cap de Begur, el furió saires calar els ormeigs en llocs
d'Aigua Xeiida, les roques deis Era- inassequibles durant el mal temps
res, els voltants de les Formigues, la tardoral o de la hivernada, apareicosta de la Roja i molts altres eren xen a la térra els primers pésols. El
llocs treballats a bastament pels congre i el pésol tendré es conjupescadors de Llafranc i de Calella. guen meravellosament. Rodella de
Quan el temps era ciar i segur, sen- congre gros amb pésols primese cap perill de tramuntanal o de renes de dolgor justa, és la máxima
mar de llevant, s'intentava una pa- c o m b i n a d o que pot presentar-se
langrada a la Bassa del Cap de de cosa de mar i de térra.
Begur o en el roquisser de Fornells.
Un sofregitestudiatd'all, julivert
Eren calades assegurades perqué i tomata, el congre ben passat per
el peix no anava perseguit. Avui, aquesta salsa i un cop de toe molt
pero, tot está esquilmat, eixugat, viu, rápid i definitiu per posar en
net i pelat com una geneta.
solfa els pésols, aconsegueixen un
El congre també es pesca en plat suculent i primaveral de nota.
grans fondalades, amb nanses molt Ho provin.
mes Margues que les normáis per
La molla és peix de poca consistal d'evitar que des de fora, intro- tencia, de carn mes flonja, pero
duiní migeos per rafas o boca d'en- molt fina al paladar; també pot fer
trada de l'ormeig, pugui menjar-se simbiosi amb el pésol primaveral,
l'esquer que está situat en la part pero fregida, o, sobretot, una molla
mes allunyada de l'embocadura. mitjana feta a la brasa, és menja
A m b les nanses llargues se'ls obli- que es fon per la boca.
ga a entrar del tot i, així, queda atraTota aquesta peixalla, a mes a
pat com qualsevol altre peix de me- mes de la seva qualitat intrínseca.
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per se, és de seguretat absoluta.
Cal buscar sempre el peix de roquisser: va ben menjat, ben alimentat, és net, sense cap contacte
d'ordre fangos i fa profit al que sap
degustar-lo. La vista sola del peix ja
ens convida al nyam-nyam.

El sard
De les catorze o quinze especies
que formen la familia deis espárids
i que trobem en les nostres aigües
costaneres, potser el sard (Diplodus sargus, de Linné, i Sargas rondeleti, de Cuvier) és el que origina
entre els pescadors un afany de
captura mes accentuat. Se li valo-

companyar-lo amb vi de la térra,
que va molt bé per anar tirant. Si el
sard fa mes d'una terga, llavors cal
pensar en un suquet, de sofregit
una mica estudiat, olorós i massís.
El sard, dins la cassola, ha de patir;
no cal prodigar-li massal'aiguai.en
aqüestes condicions, queda molt
bé i resulta un plat que mereix una
considerado especial. Quan el sard
és de dues terces o mes, I millor si
es tracta d'un sard imperial, al forn
queda estupendament perfecte,
com cal.
Ja sabem, dones, com cal menjar aquest espárid de la nostra
costa. Ara, aixó no obstant, ens
adonem que encara neda. Neda
lentament per entre liosa i llosa.
ííte:

reconeixement i d'invesíigació deis
terrenys on viu, molt mes patents
que en la resta deis altres espárids
i, sobretot, la dificultat de la seva
pesca. És peix difícil.
El sard és peix blanc, de carn
compacta i de primera qualitat per
mes d'una aplicació culinaria. Si
pesa pels volts d'una terga, és bo
fregit I a la brasa. El sard a la brasa
és menja substanciosa. La seva
carn queda netament destriada de
l'espina i té un bon paladar. No sé
quina és la classe de vi mes apropiada per fer-li costat, pero en
aqüestes rodalles s'acostuma a a-
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de la boca d'un fusell submarí; sap
que la fi deis seus dies s'ha de
cloure a través d'unes quantes estirados del fil d'una canya, mentre
'ham li vagi barrinant les entranyes
i ell procuri tallar la canyarada d'un
cop de dent. Sap que Multará fins a
quedar agónic i que, a la fi, el pescador per mes aestre que ell i per
teñir mes possibil'tats, el deixará en
seo sobre les roques. Aquesta és la
mort que li gorrespon, mort de lluitador, de valent, de peix d'escata
forta i de carn compacta.
Es pesca en tots els roquissers i
entre les barbades de les platges.
Es pot capturar de moltes maneres,
pero els sistemes de mes rendiment son les nanses caladas entre
esculls de poca profunditct, els palangres i la pesca amb canya, bé en
dies de temporal, quan v a d e baixa,
o en tardes quietes de primavera i
estiu, de frese llebetjol.
És la tardor i el cel, a llevant, és
Knlií
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deix rápid i quasi verticalment cap tres dies I la maregassa ha agafat
al fons per tal de resseguir les vores proporcions de temporal. L'aigua
d'un alguer, torna a pujar i s'ajunta és bruta i espessa, tal com la volen
amb dos o tres mes que vagaregen els pescadors de sards. En una
peí límpid mirall de l'aigua, sempre raconada de la costa, protegits per
atents al mes petit senyal, a la mes un sortint arrecerat del vent —el
remota possibilitatdecruspir-se un vent, cal recordar-ho, en fer moure
cabrot, una gambeta o una sepiona la canya dificulta la pesca— s'ha
comengat a grumejar. Esquer frese
tot just sortida de l'ou.
És desconfiat i temorenc i no o salat, segons el gust del pesador,
deixa acostar gaire els escopeters, o sepia. Si un és destre en la pesca i
deis quals fulg com de la pesta. Un hi té certa gracia, sempre trobará
sard que es respecti sap que ell ha un lloc ideal que reunelxi les condide fer una fi molt mes elegant i de cions idónies per a intentar una
mes valentía que la de morir enfito- bona pesca. Cal fixar-se en un derat en un d'aquells d a r d s q u e surten tall: en un lloc resguardat de la
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costa que no esbandeixi el t e m p o ral, pot trobar-s'hi sobre la roca un
petit buií de la grandária d'una pedra manejable. Son forats fets en la
part plana i superior de les roques,
treballats per centenars de pescadors de canya que, durant anys i
anys, hi han preparat el seu grumer. En trobar una d'aquestes fites
inconfusibles ja us podeu decidir a
tirar els hams; és segura la pesca
amb tal de guardar les regles propios d'aquest art.
La base d'una fructífera pesca
és una bona grumejada. Ais pocs
moments d'haver-la comengada
apareixen les primares llissetes. La
llisa petita és el pelx mes esquiu,
mes tafaner i de mes bon ñas deis
que naden entre nosaltres. Tan bon
punt cauen a l'aigua les primeres
volves de grumer, ja no us les podeu treure de sobre. Observeu-les
bé: quan les llissetes fan un moviment estrany, és que un sard o un
llobarret ja ronden la ferum del grumet que aneu tirant.
L'esquer sagnós i frese és bo,
tant com el salat, perqué en pastarlo amb abundancia d'aigua, deixeu
arribar al mar solament l'esséncia
pura, i el peix s'atipa d'olorar pero
n o e n treu cap p r o f i t , f i n s q u e l i llenceu la primera escada, que és el
que interessa. Si es pesca amb sepia, es renta bé en un bassal i la
grumejada surt correcta.
En pressentir que s'ha recollit
algún peix, la primera escada. Llavors pot comengar la mes grandiosa sensactó electritzant i mes
plaent que pot experimentar un
pescador de canya. Durant tot el
temps que segueix, es viu intensament, violentament, profundament;
aquells moments, llargs algunes
vegadas de dues o tres hores, entre
l'escar, l'atenció a la picada, el treballar el sard, el treure'l de l'aigua i
el desclavar-lo, son d'una intensitat
insuperable. Qui té paciencia en
preparar tot el parament i en sap
treure profit, ja pot buscar bells
moments, que no en gaudirá de
mes intensa emoció.
La tirada del sard és inconfusible. Per poca gracia que es tingui
en la seva captura, quan és un sard
el que emboca Tascada, no us podeu enganyar mai. Succiona, atreu
cap a si, com si al final de la canyarada hi hagués un aspirador. La tralla, que sempre queda una mica en
banda —el sard es pasca amb molt
poc plom— sofreix una succió Marga i sostinguda; la punta de la canya
as vincla fins arribar a frac d'aigua,
d'una manera uniforme, constant i
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duradera. Llavors és el moment!
Atenció a un cop de canya massa
sec; si el sard s'ha clavat de dins, si
ha menjat bé, en sentir-se ferit i en
estrényer les dents, pot trencar fácilment. Cal dominar-lo sense deixar-li agafar aigües, sostenir-los,
guanyar-lo a poc a poc fins a acostar-lo a un rec de la penya on no
pugui nedar bé. El sard és valant i
Iluíta amb potencia i mai es pot dir
que en tenim un óe mes fins que
cueja dintre el sarro.
Aquesta és la pesca del sard en
temps de temporal. També hi ha un
altre sistema de captura: la pesca a
«ramagada». És tan difícil da fer-la
bé que no es pot explicar en detall.
Es necessiten condicions innatos
per tal de ser un bon pescador
«d'amagada»: paciencia, porfídía,
coneixement exacte del lloc, sang
frada, etc. Diuen els entesos que
qualsevol equivocado significa al
«bona nit» definitiu: moure's, deixar-se veure massa, desclavar-se
un peix i ja se'ls pot anar al darrera
amb un flabiol sonant! És pesca
difícil, propia únicament da gent
sense nervis, de pescadors capados d'aguantar una mataixa posició
sobre les roques durant Margues
astones.
Esquer frese amb molía sang,
verats, sardina, anxova patita
—aquesta és la millor; tardes de llebetjol i de poc trángol, un rec amb
poc fons i una canya curta: aquest
és el moblatge. Grumejar amb finura, destrament. Quan el peix esta
a punt —i solament un antes pot jutjar quan aquest moment és arribat— es comanpa a pescar. Si un
n'és destre i no comet cap equivoc a d o , durant els mesos primaverals i estiuencs es poden fer óptimos pesqueras. S'acostuma a
agafar al sard petit, de mitja terpa, i
si és un dia d'aquells que la sort
acompanya, se'n pot far voleiar algún de dues o tres torces, de boca
esbarregada i d'escates com monedes d'argent.
Sois una cosa es pot comparar
amb la magnificencia de la pesca
del sard: el dagustar-lo. A m b l'avantatge que aquesta darrera ocup a d o és mes fácil i no necassita
seguir massa regles ni massa precisas.

•loan Rovira és mestre i pescador

