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aguantant el telèfon amb l’espatlla mentre les
anava sargint amb tanta habilitat que no li calia
ni mirar, els dits treballaven sols. Mentrestant en
Joan Fontdecaba m’anava fent una visita guiada
a l’obrador del Fumet de Roses. Tot va començar
amb una cassola grossa i molta traça a l’hora de
fer fumet per fer arrossos. Tenien tants encàrrecs
que finalment varen pensar en la possibilitat de
fer-lo per vendre. El fumet és un dels secrets per
aconseguir fer un arròs o una fideuà per lleparse’n els dits. Sens dubte és potser el més laboriós,
ja que s’ha de netejar el peix, fer coure un bon
sofregit, després deixar bullir el caldo i finalment
colar-lo. Molts de nosaltres optem per tirar pel
dret i fer l’arròs amb un senzill caldet de verdures
o alguna pastilla d’aquelles... Més val que no doni
opinions... En molt poquet temps han obert el
mercat fins i tot a Itàlia. És ben normal ja que
els paladars mediterranis saben apreciar el bon
gust del mar.

Ben a prop de la platja
de Roses abunden
els lluços
bé i que el client tornarà content. Però pels motius que explicàvem abans estan atents fent una
autoregulació que en moltes ocasions els suposa renunciar a guanyar uns diners diaris que possiblement són una bona inversió que fan pel futur del mar i per la seva pròpia font de recursos.
No és senzill fer canvis en col·lectius on actuen
persones bregades des de petits a fer les coses
de la mateixa manera. Jo, que sóc de pagès, de
joveneta m’havia atipat de sentir com els avis,
que havien passat tota la vida treballant la terra,
deien als seus néts, els primers pèrits agrícoles:
“A mi no m’heu d’ensenyar res!” Però sí que va
anar bé fer un tomb i gestionar diferent la terra
i els cultius. Ara és l’hora del mar, i cal aprofitar
els canvis generacionals per començar a fer-ho.
El més admirable que ha fet Roses és començar
a fer canvis a la mida de les seves necessitats.
L’estudi del lluç es farà extensiu a altres espècies.
Aquells pescadors a qui els havia costat acceptar fer algun canvi ara estan molt contents dels
resultats. Felicitats pescadors! Bona feina! De
vosaltres depèn que el nostre mar estigi ben sa!
PD Finalment vaig quedar ben xopa amb el
ruixat que va caure.

9

TEXT N. VALENTÍ

Vaig sortir de casa ben d’hora. Feia solet matiner, però a mesura que m’anava acostant a l’Alt
Empordà el cel s’anava engrisint de forma perillosa. Quan vaig arribar a Roses ja era definitiu que
en el moment menys pensat faria un xàfec. Quin
estiu aquest any! La subhasta del matí ja s’havia
acabat però els pescadors encara traginaven
amunt i avall. La feina de pescador és com la de
casa, que no s’acaba mai. L’Antoni Abat, el patró
major, estava assegut a terra damunt les xarxes

La confraria de Roses ja fa temps va adonarse que anar a pescar i arribar a port amb una
copiosa pesquera era una cosa del segle passat.
L’ofici de pescador, fins ara, ha anat passant de
pares a fills. Fins no fa gaires dècades no es donava importància a la conservació dels cicles naturals de cada un dels peixos, i aquesta actitud
va arribar a posar en perill algunes espècies. Ara
els pescadors gaudeixen de tecnologia que els
facilita un xic la feina, però els avenços no són
efectius a llarg termini si no es crea una nova
manera d’explotar el mar. L’Antoni, molt assenyadament, em diu que tornar cada dia amb
la barca carregada del mateix peix suposa una
inútil sobreexplotació del mar, i un cop en terra
la mateixa abundància fa baixar els preus i en el
pitjor dels casos fins i tot s’hauria de llençar grans
quantitats de peix. A Roses han unit el saber del
mar dels avesats pescadors, amb el nou saber
científic. Experiència i ciència, un enllaç perfecte! Deveu recordar aquella frase d’un anunci de
televisió que deia: “Pezqueñines no, gracias, hay
que dejarlos crecer!” Ara a Roses amb aquest
treball conjunt han arribat a la conclusió que en
segons quin moment de l’any més val pescar
peix petit i deixar els grossos per tal de tenir mares i pares per anar repoblant el nostre fons marí.
Ben a prop de la platja de Roses abunden els
lluços, i per aquest motiu molts peixaters quan
ofereixen un lluç de Roses saben que aconsellen

