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LES MIL I UNA IMMERSIONS
40 anys explorant els fons submarins de la Costa
Brava
Lluís Mercader
L'Homo sapiens sapiens és, eminentment, una espècie social, comunicativa.
Sovint, sent la necessitat d'explicar allò que li succeeix, ni que sigui pel sol fet
de compartir-ho amb la resta de la humanitat. Quan hom porta anys i panys
fent una activitat concreta, que esdevé una experiència vital extraordinària
sovint desconeguda per la majoria, pensa que és bo donar-la a conèixer a
tothom qui ho desitgi. L'escafandrisme és una activitat que es realitza en un
medi hostil a l'espècie humana. En aquest sentit, el fet de capbussar-se sota
l'aigua amb bombones d'aire comprimit a una pressió dues-centes vegades
superior a l'atmosfèrica i amb un equip de trenta o quaranta quilos al damunt,
es pot considerar, ben mirat, un esport de risc. Amb més de 1.300
immersions a les seves espatlles, Lluís Mercader detalla bona part de les
peripècies subaquàtiques viscudes al llarg dels darrers 40 anys.
Descobriments, fons paradisíacs, aigües cristal·lines, boscos submarins,
peixos sorprenents, canibalisme induït, descàrregues elèctriques, troballes
inesperades, incidents imprevistos, ensurts, mala mar, tempestes, aigües
tèrboles i fredes, coves submarines, desorientació, claustrofòbia, esgotament
de l'aire, narcosi, accidents de descompressió, ingravidesa, situacions
còmiques, sensacions de pau, serenor o felicitat... Un munt de circumstàncies
de tot tipus de les que l'autor procura treure'n sempre la part positiva.
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Lluís Mercader
Lluís Mercader i Bravo (Palamós, 1962) és ictiòleg i doctor en Ciències
Biològiques per la Universitat de Barcelona (1991). Escafandrista des de
1979 i cofundador del club Skaphos Sub de Palamós, porta a les seves
espatlles més de mil tres-centes immersions amb escafandre autònom.
Membre de la Société Française d'Ichtyologie des de 1993. Àrbitre científic
per a les revistes Cybium (2002) i Scientia Marina (2009), editades
respectivament pel Muséum National d'Histoire Naturelle (París) i per l'Institut
de Ciències del Mar (Barcelona). L'agost de 2020 enllesteix el Catàleg dels
Pisciformes del Mar Català, en el marc del projecte Catàleg de la Biodiversitat
de Catalunya, per encàrrec de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de
l'Institut d'Estudis Catalans. Té treballs premiats pel Consorci de la Costa
Brava (1990) i l'Institut d'Estudis Catalans (2000). Ha publicat 11 articles
científics a Miscel·lània Zoològica, Cybium, Mediterranean Marine Science i
Vie et Milieu i 84 més de caire divulgatiu a Revista de Girona, Revista de
Palafrugell i Proa de Palamós. És autor de 6 llibres més: - Peixos de la
Costa Brava (Ajuntament de Palamós, 1993). - Cobla Baix Empordà: 35 anys
i endavant! (Agrupació Sardanista Costa Brava, 1999). - Tots els peixos del
mar català. Diagnosis i claus d'identificació (Institut d'Estudis Catalans, 2001 i
2003). - Del mar a la llotja. Peixos del litoral català (Raval Edicions SLU,
Pòrtic, 2008). - Hi ha peixos al mar? Un passeig submarí pel nostre litoral
(Editorial Salvatella, 2011). - Cobles i orquestres de Palamós (1843-2014).
Mig segle de la Cobla Baix Empordà (Viena Edicions, 2014). Des de 1984 és
també il·lustrador de peixos, tant a tinta xinesa com amb aquarel·la. Ha
participat en les exposicions: - Els peixos del mar català (2001) i Il·lustradors
de la natura (2003) a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, d'on
ha estat professor associat de Zoologia de 2002 a 2005. - Peixos a tot color
a la Sala Gavina-Cafè de l'Art (Palamós, 2004) i també a l'estand de la
Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (Girona, 2007), a la Fira de
Dibuix i Pintura (Palamós, 2008), a les dependències de l'Àrea de Medi
Ambient (Palamós, 2009) o a Mediterrània Espai Fòrum (Palafrugell, 2011).
Ha realitzat 31 conferències, participat en 44 programes de ràdio i 16 de TV
parlant sobretot de biologia marina, ictiologia i submari-nisme. Ha estat jurat,
com a ictiòleg, de 57 concursos de fotografia submarina a la Costa Brava.
Més informació a www.lluismercader.cat Foto de portada: Lluís Mercader, a
tres metres de profunditat, esperant torn per pujar al Pazo després d'una
immersió a la Roca del Món, el diumenge 20 de juliol de 2008.
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