
Peixo» del nostre litoral queporten nom
d1animalsde terra

Cavalls, ases,rues i burros, que ben guarnits i enllustrats
conformen e! nombrós col.lectiu d'animals que participen a la

desfiladadeIsTresTombs, són noms que també corresponena

especiesmarines ben conegudespelspescadorsde casanostra.

Entre e!speixosquecapturenlesbarquesvilanovinestambé

s'hi troben gossos,gats, porcs, cabres,vaques, galls i perdius,
entred'altres.Totspodrien perfectamentserbeneitsen lafestivitat

de SantAmoni Abat.

És a dir, a la mar de Vilanova i la Ge!trú, podem trobar-hi
peixosi crustácisque porten noms d'animalsde passeig,de cir,de

transport,de companyia i, fins i tot, de bestiesde granja.

També e!xoriguer, e! moixó, e!llorito i e! tord són noms

que corresponena diversesausautóctonesi tropicals.

Alícia Huguet Sesma, bióloga i autora del «Caraleg
d'especiesd'interes pesquen>realitzat amb la col.laboració de

l'Institur Setmanade! Mar de Vilanova i la Celrrú i de! que la

Generalitatn'hapublicat duesedicions,ha fet un minuciós recull

delsnoms amb que e!spescadorsconeixen e!sdiferents tipus de
peixos,crustacisi mol.lusesque viuen i creixenal nostre litoral.

Les denominacions que s'inclouen demostren la gran

varietat, riquesai vitalitat de! caraláutilitzat per la gent de mar,

que ha conservatdurant generacionse! seuIlenguatge.

A continuació podem trobar una bona mostra d'aquestes

peculiarsespeciesmarines,que porten noms d'animalsde terra.
O potseral revés?

Aranya.- Ése!peixmésverinósdelesnostrescostes.Ésallargassat

amb estriesfosquesi obliqües. Sobre e! dors i e!scostatshi ha •

espinesquecontenenverí.Una punxadaprodueix un dolor rnolr

intensi un enverinamem que pot arribar asergreu.A la cuina és
un peix molt apreciat, especialment per a l' all cremat i e!s

arrossejats,

Aranya. Foro Alícia Huguer

Burros. FOfOAlícia Huguer

Ase mossegaire.-És un peix de formes estranyes,amb la boca

petita i un tentaclesobrecadaull. El seucos,cobert demucositat

relliscosa,ésde color entrevermell i verd fose.També seli dóna

e! nom de dormilega, gitaneta, guilla i rabosa.A la Iluerna sela
coneix aTarragonacom a cap d'ase.

Burro.- Aquest peix és més conegut com a burret perque és

petit i marronós. Viu a les roques, i quan es troba davam
d'enemieso buscafemella emet uns sonsmolt característiesque
estransmeten sota l'aigua.A la costa catalanaésconegut a la

vegadaa com ruc, espanyoli gombit.

Cabra.- És un crancde gransdimensions, de color vermell, poc

freqüent a les costescatalanes.Com tots e!scrustacismuda la

closca, que pot canviar de color per camuflar-se i passar
desapercebutentre lesalguesi lespedres.A Rosesl'anomenen

bou.

CavaU.- Es tracta d'un dels peixos més vistosos per la seva

eleganciai originalirar. El seucap i e! seucoll semblen e!sd'un
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Caval/er de Mar. Foro Alícia Huguer

cavall, i la cua forma una espiral que li serveix de timó i de

fixació a les roques. El mascle és el que cova els ous, perque

disposad'una bossaon els té fins al naixement de lescries.

Eric,:ó.-És un animal que presenta una closca serniesferica

envoltadatota ellade punxesd'uns trescentímetresde llarg. Viu

en fons rocosos i el podem trobar de forma abundant en els

molls delsnostresports.

Gall.- Amb mandíbules molt prominents, ésun peix de color

grisviolat amb reflexosargentatsi una tacanegra al centre del

cos,atribuida en lesllegendesa una ditada de Sant Pere.També

s'anomenapeix de Sant Pere.

Gallineta.- Aquesta especiemarina ésmés coneguda com a

escorpora,polla i rasclot. És de color vermellós i disposaamb

espinesverinoses. Les tonalitars del seu cos canvien segons

I'habitat, graciesa un accentuatmimetisme.

Gat.- És un peix carnívor rnolt vorac, representant típic dels

petitstaurons.Tot i viure ala costa,pot baixaríins als400 metres

defondaria.Al mercat espresentaperque té la pell

rnolt dura, semblant al paper de vidre.

Gos.-Més conegut com a mussola,ésuna especie
dela família de la tintorera i el tauró. La sevaboca

ésplenade dents, que li serveixenper a triturar la

forta closcade lesllagostesi altrescrustacisde que
s'alimenta.

Guineu.- Ésun peix de la família delstaurons, que

escaracteritzaper tenir una cua rnolt llarga, que

quasisuperaelcos,i perquepot arribarafer4 metres.

Llorito.- És l'única especie d'aquest genere al

Mediterrani, El perfil del seucap ésquasivertical.

S'enterraa la sorra fins a uhs 20 centímetres de

profunditar, on passagran pan de l'hivern.

Moixó.- Peix petiÍ:, de cos allarga) amb uHsmolt

grossos,ésconegut també com a peix sensesango

peixde plata. La s~vacarn ésmolt fina i saborosa,

pero no es coneix gaire al mercat. Aruigament

s'utilitzavaen preparatsfarrnaceutics. ) .

Perdiu de Sant Pau.- Es tracta d'una especie semblant al

llenguado, també conegudacom a ocel.lat, pelai o soldat, pero

presentaal dors una pigmentació mésfosca,amb taquesnegres.

Polla.- És un peix que s'assemblaa l'escórpora. Forma perits

banesi pot viure enterrar a la sorrao recobert d'algues.Tot i ser

petit, la seva gran boca li permet engolir peixos de grans

dimensions.

Porc.- També és conegut com a peix ballesta o peix bor. Té

forma ovalada i boca petita, dotada de forres dents. S'apropa

molt discretament als banes de sardines, les quals cac,:aamb

facilitar. La sevacarn ésforca apreciadaper a fer un bon ranxo

de pescadors.

Rata.-Ésuna especiedecosgruixut i pla,decapquadrat.Parenta

de l'aranya, té espinesperilloses,pero senseglandules de verí.

Viu normalment enterradaa la sorra i només treu el cap.

Tord.- Es tracta d'un peix del qual hi ha una gran diferencia

entre el mascle i la femella. El primer és més alt i d'un color

forca vistós,en verd brillant i frangesvermelles.Lesfemellesen

canvi són méspetites i de colors mésapagats.

Vaca.- És un peix de cos pla, en forma de disc, que produeix

petites descarregueselectriques a través d'un organs que té a

cadabandadel cosoPot arribar a fer un metre i mig de llargaria.

També ésanomenat vacatremolosa i vaqueta.

Xoriguer.- És inconfusible pel seu aspecteoriginal. Té el cap

raneardins una cuirassaossiaamb aletesalscostatsmolt grans,

en forma de ventall, que li permeten saltar fora de l'aigua. És

conegut com a peix volador, roncador, dimoni i oreneta. A

Calafell ha estatadaptat com l'emblema del Carnaval.

[osep-FrancescHuguet Prats
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