TIPUS DE PESCA
A Menorca, la pesca professional està formada per unes 60 embarcacions de les tres confraries
de pescadors, la de Maó, la de Fornells i la de Ciutadella. Es tracta d’una pesca costanera, on el
peix arriba a port el mateix dia de la captura per a la seva venda o per a ser congelada i, per
tant, és peix fresc de gran qualitat. Es poden diferenciar tres categories entre els professionals
de la mar a l’illa:
1) Pesca d’arts menors: És aquella pesca artesanal amb embarcacions petites en la que
es sol emprar arts de pesca de dimensions reduïdes i, en general, de major selectivitat
de peixos i de menor impacte sobre el fons marí. Dins d’aquesta categoria s’inclouen la
majoria de pescadors de l’illa que es dediquen principalment a la pesca amb tresmall i
palangre.
TRESMALL
És l’art de pesca més utilitzat pels pescadors de Menorca. El tresmall és un art
constituït per peces de xarxa, cada una de les quals està formada per 3 xarxes
superposades i muntades sobre la mateixa ralinga. Les teles exteriors són de la
mateixa dimensió de malla mentre que la tela interior és de malla menor. Els peixos
entren per la malla exterior i queden emmallats en les bosses de la xarxa de l’interior.
Segons les espècies objectiu s’utilitza el tresmall de sípia, el tresmall de llagosta, el
tresmall de molls i el tresmall de peix. La llagosta és l’espècie més característica
d’aquest art de pesca a l’illa donat el seu valor econòmic.
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PALANGRE
És un art de pesca que consisteix en una corda llarga (llença) de la qual pengen altres
llences més primes i curtes amb un ham cadascuna. És una pesca selectiva ja que cada
ham pesca un sol individu i segons la mida i característiques de l’ham només pescarà
un tipus específic de peix.
El palangrillo és un palangre petit que s’utilitza per pescar peix menut com el raor.
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NANSA
Ormeig en forma de trampa constituït per un cos principal de forma troncocònica, amb
l’extrem de diàmetre menor tapat per una peça de forma cònica. Els peixos o crustacis
entren a través d’un embut atrets per l’esca i després no poden sortir. És una tècnica
molt selectiva ja que els peixos petits poden sortir-ne fàcilment. Les nanses s’havien
emprat tradicionalment a Menorca, però ara han desaparegut perquè els pescadors
han canviat a arts més rentables.
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Algunes de les espècies pescades per les barques d’arts menors són: calamar, pop,
sípia, cigala, llagosta vermella, llagosta blanca, gató, mussola, rajada, anfós, besuc,
càntera, cap-roig, círvia/cirviola/verderol, congre, déntol, escorball, esparrall, espet,
gall de Sant Pere, gerna, grívia, llenguado, moll de roca, mòllera de roca, morena,
morruda, orada, pagell, pagre, palomida, rap, sarg, variada, etc.

2) Pesca d’arrossegament o pesca de bou: Són embarcacions de major dimensió que les
artesanals. Pesquen arrossegant una xarxa en forma d’embut pel fons marí que és
subjectada per dues portes de grans dimensions i pes que mantenen la xarxa oberta.
Aquesta és una tècnica poc selectiva que genera descarts, és a dir, espècies que per
mida petita o manca d’interès comercial són pescades i retornades a la mar sense vida.
A la nostra illa, hi ha actualment set embarcacions d’aquest tipus.
Les barques de bou solen tenir dues pesqueres, una prop de la costa, sobre la
plataforma continental, on es pesca majoritàriament peix i un altra al talús, a major
profunditat, on es troba el marisc.
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Algunes espècies característiques de l’arrossegament són el calamar, pop, pota, sípia,
escamarlà, gamba, llagosta blanca, gató, moixina, mussola, quissona, rajada, aranya,
rafel, besuc, càntera, cap-roig, congre, gall de Sant Pere, gerret, llenguado, lluç, maire,
moll de fang, mòllera de fang, carboner, pagell, pelaia, pirulí, rap, serrà, serrà imperial,
sorell, etc.
3) Marisqueig: Inclou els professionals que es dediquen exclusivament al marisc, ja sigui
mitjançant la seva captura o amb cultius propis. Hi ha pocs mariscadors a l’illa. Algunes
famílies tenen cultius de musclos, o muscleres, dins el port de Maó i d’altres es
dediquen a la recol·lecció en zones costaneres mitjançant eines artesanals.
Les espècies que es solen mariscar són els musclos, les escopinyes, l’ostra blanca,
l’ortiga de mar, els cornets, les pegellides, entre d’altres.

(Les imatges han estat extretes de l’Enciclopèdia de Menorca, Tom quinzè,
Antropologia II, Volum 1: El món de la pesca. Artesania i oficis)

