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Resum: 

El descens dels preus d'adjudicació en subhasta conforme se succeeixen les vendes, 
conegut en la literatura com the price declining anomaly, ha estat àmpliament descrit en 
subhastes a l'alça, i en menor grau en subhastes de primer i segon preu. Tanmateix, 
aquest fenomen no ha estat estudiat en subhastes a la baixa. Per això es considera que 
és d'interès comprovar si aquest comportament es presenta en subhastes a la baixa a fi 
de poder acotar el marc d'estudi teòric.  

El treball que es presenta analitza la tendència dels preus en una subhasta a la baixa 
utilitzant una mostra de 4.737 observacions de la llotja de Tarragona. La metodologia 
d'anàlisi emprada és l'habitual en aquesta literatura. Així es pot contrastar els resultats 
d'aquest estudi amb els obtinguts en altres tipus de subhasta. Aquest treball aporta 
evidencia empírica de la disminució dels preus en una subhasta a la baixa. Donada 
aquesta primera conclusió, és d'esperar que els venedors posin primer a la venda els 
articles més cars per maximitzar el seu benefici. L'article mostra que efectivament 
aquesta és l'estratègia d'ordenació majoritària. 

                                                           
° Voldria agrair als membres de la Confraria de pescadors de Tarragona i, en especial a la seva direcció, no 
només haver facilitat les dades sense les quals aquest estudi no hagués estat possible, sinó també tot el temps que 
m’han dedicat. 
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1 - Introducció 

Són les cinc de la tarda, en el panell lluminós de la llotja de Tarragona va desfilant una 

successió de números cada cop més baixos. En aparèixer el "1.320" tot s'atura: s’acaba 

d'adjudicar una caixa de rap. Així, dia rera dia, es ven les captures successivament, 

establint-se per cada adjudicació un preu. 

El present treball s'interessa pel comportament d'aquests preus al llarg de la sessió; es 

comprova si efectivament disminueixen en relació al valor dels ítems conforme es va 

desenvolupant la subhasta, tal i com alguns estudis previs descriuen que succeeix en 

altres formes de subhasta [veure, per exemple, Pitchik i Schotter (1988), Ashenfelter 

(1989), Ashenfelter i Genesove (1992), McAfee i Vincent (1993), Lusht (1994), 

Chanel, Gérard-Varet i Vincent (1996), Keser i Olson(1996), Pesando i Shum (1996), 

Beggs i Graddy (1997), Ginsburgh (1998), Deltas (1999) o Engelbrecht-Wiggans i 

Kahn (1999)]. Aquest fenomen no queda recollit pels models més generals de 

subhastes que indiquen que la seqüència dels preus al llarg de la sessió hauria de tenir 

pendent positiva o nul�la [veure, per exemple, Vickrey (1961) i Weber (1983)]. Alguns 

autors han assenyalat possibles causes d'aquest descens aparentment anòmal [veure, 

per exemple, Pitchik i Schotter (1986 i 1988), Black i de Meza (1992), Bernhardt i 

Scoones (1994), Burguet i Sakovics (1994), Gale i Hausch (1994), Fehr (1994), Pitchik 

(1995), Branco (1996 i 1997), Beggs i Graddy (1997), de Frutos i Rosenthal (1998), 

Ginsburgh (1998), Engelbrecht-Wiggans i Kahn (1999), Jeitschko (1999) o Katzman 

(1999)]. Elaborar una explicació del fenomen és una tasca complexa atès que la 

problemàtica no està ben acotada. Succeeix en totes les subhastes? Si és propi de 

certes subhastes, quins són els trets diferencials d'aquestes? No es té prou informació 

sobre la qüestió.  
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És doncs important estudiar a nivell empíric el fenomen a fi de delimitar el camp 

d'estudi teòric. Aquí es valora per subhastes a la baixa, és a dir en un mecanisme en el 

qual el subhastador va cantant una sèrie de preus cada cop més baixos fins que un 

comprador declara que pel darrer preu anunciat està interessat pel bé i la subhasta 

s’atura. No s’ha trobat cap treball que hagi estudiat el comportament dels preus en 

aquesta forma de subhasta. Concretament, s'estudia la subhasta de peix 

d'arrossegament de Tarragona.  

També s'analitza les estratègies d'ordenació dels venedors. En la mesura que els preus 

presentin alguna tendència al llarg de la sessió és possible que l'ordre en el qual es 

vengui els productes condicioni els guanys esperats dels participants. Inversament, 

alguns autors consideren que la disposició dels ítems pot condicionar el 

comportament dels preus al llarg de la sessió [veure, per exemple, Bernhardt i Scoones 

(1994), Pitchik (1995) i Beggs i Graddy (1997)].  

Tot seguit, després de revisar els antecedents (2), es presenta l'estudi realitzat. Primer 

es descriu la subhasta i el conjunt de les dades (3), després s’especifica les dades 

d’anàlisi i el mètode (4) i, finalment, es presenta i es discuteix els resultats (5). Les parts 

del treball tracten el comportament dels preus i l'ordenació dels béns de forma 

paral�lela. El darrer apartat es reserva per sintetitzar les aportacions principals (6). 

 

2 - Antecedents 

Si en una subhasta seqüencial de béns homogenis els preus baixen, en la mesura que 

els compradors percebin o coneguin el fenomen, és raonable que s'esperin per adquirir 

els béns desitjats (suposant que són neutrals al risc). Si tothom actua d'aquesta manera, 

disminueix el nombre de licitadors per les primeres unitats del bé i, conseqüentment, 
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el seu preu. Així doncs, és d'esperar que el propi mecanisme de subhasta corregeix-hi 

les diferències de preus que puguin existir en diferents moments de la subhasta i, per 

tant, que els preus al llarg de la sessió siguin en mitjana constants. La constància dels 

preus fou exposada per primer cop per Vickrey (1961) en un entorn en el qual les 

preferències dels compradors eren unitàries i independents. L'autor ho justificà 

basant-se en el fet que tothom estima el mateix preu. Anys després, Weber (1983) va 

raonar que quan els valors de reserva no eren independents la seqüència de preus 

esperada era a l'alça, atès que la informació generada al llarg de la sessió reduïa la 

maledicció del guanyador i, en conseqüència, els compradors licitaven cada cop més 

agressivament; o sigui que a l'inici de la sessió els preus eren més baixos que al final 

car el risc de sobrevalorar el bé era major. 

 

2.1 - El descens dels preus al llarg de la sessió 

Els estudis duts a terme sobre el comportament dels preus al llarg de la sessió 

descriuen una tendència a la baixa. Un article d’Ashenfelter publicat l’any 1989 al 

Journal of Economic Perspectives sobre subhastes de vi és potser el primer treball que va 

tenir un cert impacte en el qual s’evidencia el fenomen del descens dels preus. L'autor 

analitza preus d'adjudicació de subhastes a l’alça, també dites angleses, és a dir 

processos en els quals els compradors van oferint una quantitat cada cop més elevada 

fins que pel darrer preu anunciat un sol comprador està interessat pel bé. A més a 

més, les subhastes estudiades contemplen l’opció de quantitat que permet que pel preu 

d’adjudicació per bé el comprador esculli la quantitat de béns “idèntics”, entre els 

disponibles, que desitja. Amb el mateix tipus de material apareixen altres treballs 

[McAfee i Vincent (1993) i Ginsburgh (1998)]. En subhastes angleses amb opció de 

qualitat el descens dels preus relatiu al valor dels béns ha estat observat per 
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Ashenfelter i Genesove (1992). Lusht (1994) un descens dels preus d'adjudicació en 

una subhasta anglesa que no presenta cap d'aquestes dues opcions. Chanel, Gérard-

Varet i Vincent (1996) presenten una evidència del fenomen en subhastes angleses de 

joies. En el sector de l’art i també per subhastes a l’alça Pesando i Shum (1996) i Beggs 

i Graddy (1997) detecten una tendència dels preus a la baixa. La presència del descens 

dels preus al llarg de la sessió sembla prou corroborada en subhastes a l’alça. Més 

recentment, Deltas (1999) i Engelbrecht-Wiggans i Kahn (1999) han comprovat 

aquest comportament en subhastes de bestiar, malauradament el mecanisme de venda 

no queda prou clar. 

El comportament dels preus en altres mecanismes ha estat menys estudiat. Tot i així, 

hi ha resultats amb dades experimentals. Keser i Olson (1996) comproven la tendència 

a la baixa en una subhasta de primer preu, mentre que Pitchik i Schotter (1988) la 

detecten en una de segon preu. En aquests mecanismes les licitacions es fan de forma 

privada i el subhastador dona el bé a qui ha realitzat l’oferta més elevada. En la 

subhasta de primer preu es paga el valor de l’oferta més alta i en la de segon preu el de 

la segona oferta més elevada. 

 

2.2 - Ordenació dels béns 

És important l’ordre en el qual es ven els béns quan són diferents els uns dels altres? 

Ho tenen en consideració els organitzadors? Si és així, quins criteris utilitzen per 

ordenar? Quins haurien de tenir en compte per maximitzar llur benefici? Aquests són 

els aspectes tractats a continuació.  

En les referències a subhastes antigues rarament es comenta aquest aspecte. Però 

precisament en una de les primeres, la narració 196 del primer llibre d’Història 
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d’Heròdot (s. V aC) en la qual es descriu una tradició babilònica encara més antiga, es 

destaca aquest punt. Es tracta d'una subhasta de dones casadores; l'autor relata que les 

dones eren ordenades començant per la de més valor (la més bonica), i venudes entre 

els compradors rics, mentre que els pobres agafaven les menys atractives, fins i tot les 

que tenien deficiències, si n'hi havia. En aquest cas el pregoner hi afegia diners i 

començava per la menys valuosa (es podria dir que es compraven marits, tot i que eren 

els darrers els que acceptaven la transacció). La futura muller s'adjudicava a qui 

l'acceptava per menys diners1.  

L’ordenació decreixent en funció del valor monetari del bé es retroba en descripcions 

de subhastes de llibres a la baixa edat mitjana [veure Hernando (1995),  p. 650 i 665]. 

També sembla ser una disposició emprada per la Royal African Company per vendre 

esclaus als segles XVII i XVIII, en aquest cas el mecanisme de venda no sempre 

queda prou clar [Galenson (1986), p. 71-92].  

A més a més, aquesta sembla ser l'estratègia que segueixen grans sales de subhasta 

actuals. Beggs i Graddy (1997) pregunten als professionals del departament d’art de 

Christie’s a Londres amb quins criteris ordenen els béns en una subhasta. Sembla que 

segueixen aproximadament  un criteri cronològic, resposta que coincideix amb allò 

que apareix en els catàlegs. Però vendre primer els quadres més antics també 

representa vendre primer els més cars, atès que ho solen ser. És a dir que disposen les 

peces de més a menys valuoses. Val a dir que aquesta ordenació no és tan perfecta 

com la descrita per Heròdot. De fet, els autors recullen comentaris com que alguns 

propietaris prefereixen que les seves pertinences no se situïn en posicions extremes 

(molt al començament o molt al final), o també que un quadre pot beneficiar-se per 

                                                           
1 Els diners, o part d’ells, que s'obtenien de la venda de les noies més maques servien per a 
col�locar les que no ho eren tant. Així es planteja la idea de "subhasta distributiva" en la qual 
la funció assignativa sembla la més important. 
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l’excitació fruit d’una venda important just anterior. Seria interessant, tot i que queda 

fora d’aquest estudi, comprovar si aquesta sala bicentenària ha seguit sempre el mateix 

criteri. En qualsevol cas, Ginsburgh (1998) explica que, actualment, en les subhastes 

de vi d’aquesta sala els lots també són ordenats decreixentment en funció de la qualitat 

i, per tant, decreixentment en funció del preu esperat. D'altra banda, actualment en 

subhastes de bestiar també s'ordena als ítems en ordre de valor decreixent [veure 

Deltas (1999) i Engelbrecht-Wiggans i Kahn (1999)]. 

Les sales de subhasta locals semblen, tanmateix, tenir un criteri diferent. No és 

infreqüent trobar els béns aproximadament ordenats de menys a més valor (dins una 

mateixa categoria d’objectes), aquest fet, però, no s’ha estudiat específicament. Val a 

dir que el públic d'aquestes sales no és totalment professional, així sovint s'hi 

desplacen després de la feina. Això genera que l'assistència en la subhasta no sigui 

constant, al contrari s'omple progressivament. Per tant, si se situen els ítems més 

valuosos en els moments que preveuen una major assistència aleshores l'ordenació és 

aproximadament creixent en funció del valor2. D'altra banda, pot semblar raonable 

seguir l’estratègia d’ordenació dominant en el sector de cara a facilitar la comprensió 

del procés als compradors. Si les sales de Barcelona, en general, ordenen de menor a 

major preu, potser per una nova sala té sentit mantenir aquest mateix criteri. 

Finalment, cal fer esment de les pautes d'ordenació proposades des de l'àmbit 

acadèmic. El que s’exposa seguidament són criteris d’ordenació que permeten que el 

venedor maximitzi el seu guany esperat global de la sessió. El model elaborat per 

Beggs i Graddy (1997) mostra que subhastar els ítems en ordre decreixent de valor 

estimat pot ser raó suficient per a produir que els preus relatius a l’estimació 

                                                           
2 Una sala s'omple progressivament fins un cert moment, cap al final de tot l'assistència minva. 
Hi ha sales que, sabent això, no deixen pel final de tot res gaire valuós que vulguin vendre; o 
sigui que relacionen l'emplaçament de les peces més valuoses amb l'assistència prevista. 
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disminueixin amb el temps; d'altra banda, consideren que si es produeix un descens 

dels preus aquesta és una bona manera d'ordenar els ítems. Pitchik (1995) també 

considera que l’ordre pot afectar els resultats. Per la seva banda, el model proposat per 

Bernhardt i Scoones (1994), per subhastes de béns estocàsticament equivalents, 

conclou que pel venedor és preferible subhastar primer aquells béns pels quals la 

distribució de les valoracions dels compradors és més dispersa. 

 

En síntesi, cal destacar que hi ha una certa evidència del descens dels preus 

principalment en subhastes a l'alça. També s'ha vist que una de les grans sales 

internacionals de subhastes d'art i antiguitats ordena els béns a vendre amb criteris 

aparentment oposats als emprats per les sales locals. Aquesta divergència potser és 

fruit del diferent grau de professionalització dels assistents. Tot seguit s'exposa un 

treball empíric en el qual es valora el fenomen del descens dels preus per a subhastes a 

la baixa de béns que puguin ser considerats homogenis; concretament, s'estudia 

subhastes de peix realitzades a la llotja de pescadors de Tarragona. També es 

comprova en quin ordre es disposa els ítems diferents. 

 

 3 - La subhasta de peix d’arrossegament de Tarragona 

3.1 - Descripció de la subhasta 

A la llotja de Tarragona, a les tardes, se subhasta el peix3 d’arrossegament que duen 

una setantena de barques. Aquesta llotja és la més important de la província amb més 

                                                           
3 Per simplicitat es parla de peix, tot i que les captures inclouen també mol�luscs i crustacis.  
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del 50% del total de les captures4. S’hi ven tot tipus de peix, des de gambes fins a 

sardines. Tanmateix, el peix blau se subhasta majoritàriament al matí quan arriben a 

port un tipus d’embarcacions més grans que pesquen més lluny de la costa i, 

generalment, de nit. El 1997, a Tarragona es va pescar 9.557,6 tones de peix per un 

valor total de 2.769,6  milions de pessetes corrents4.  

És una subhasta holandesa, és a dir a la baixa. Arreu del món és freqüent vendre el 

peix a la baixa, tot i que hi ha alguna excepció [veure Learmount (1985), p. 67]. La 

tradició de vendre el peix a la baixa és probablement més antiga del que es té 

documentat, val a dir que ja es practicava a Holanda al segle XVII [veure de Marchi 

(1995)]. Potser el seu ús extens per vendre productes de durada curta s'ha de 

relacionar amb el fet que val més vendre a preu baix que no pas haver de llençar la 

mercaderia. En aquest sentit Smith (1990, p. 42-47) comenta que per a aquests articles, 

la subhasta, més que un mecanisme de determinació dels preus, serveix sobretot per 

assignar la propietat. Tot i així, els preus assolits són fruit d’un encant. D'altra banda, 

aquesta forma de venda permet transaccionar un gran volum de peix en un espai de 

temps força reduït: una subhasta de peix d'arrossegament a la llotja de Tarragona dura 

aproximadament un parell d’hores.  

El peix es ven per caixes mitjançant un procés informatitzat. Les captures d’una barca 

determinada són subhastades consecutivament a mesura que les embarcacions arriben 

a port. En una cinta rodant van desfilant les caixes que són ofertes per ordre 

d’aparició.  Els compradors poden fer-se una idea ràpida del producte des dels seus 

seients a uns pocs metres de la cinta. No obstant això, és corrent que alguns d’ells 

s’acostin als molls o a les finestres de la llotja mentre es descarrega el peix a fi 

                                                           
4 Font:  "Anuari Estadístic de Catalunya 1998". Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya, p. 306.  
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d’obtenir informació anticipada o més acurada sobre el tipus, la quantitat i la qualitat 

del producte.  

La quantitat de peix que se subhasta en una tarda no es pot saber fins que no han 

arribat a port totes les barques. Tanmateix, se’n té una idea aproximada, que es pot 

considerar de domini públic, atès que sí que se sap quantes embarcacions han sortit a 

pescar; els dies en els quals les condicions climàtiques són menys favorables no tots els 

pescadors s’arrisquen a sortir a la mar. A més a més, no és infreqüent que els 

pescadors es posin en contacte per ràdio amb la confraria i informin de com ha anat la 

jornada.   

El preu per quilo de sortida apareix en un panell juntament amb el tipus de peix, la 

barca que l’ha pescat i el nombre de caixes que es té opció a comprar de cop. Aquest 

preu va reduint-se progressivament a una quota constant segons el tram fins que un 

dels compradors pitja un botó d’un petit aparell que té personalitzat (el senyal que 

emet permet a l’ordinador saber quin comprador ha parat la subhasta). Aleshores la 

subhasta s’atura i, el comprador que ha premut el botó adquireix la caixa per aquell 

preu.  

Si es posa a la venda més d’una caixa a la vegada, el comprador que ha aturat la 

subhasta té l’opció d’adquirir el lot complet o part d’ell pel mateix preu per quilo 

(opció de quantitat). En cas de no adquirir totes les caixes el procés torna a començar 

a un preu similar a l’anterior preu de sortida, tot i que pot variar una mica en funció 

del resultat de la venda. Si encara queda per vendre més d’una caixa el següent 

comprador que atura la subhasta torna a tenir opció de quantitat i, així, successivament 

fins que s’esgoti el lot. En cas de col�lisió (dos compradors aturen la subhasta al 

mateix moment), la pantalla ho anuncia i torna a començar el procés de subhasta una 

mica per sobre del preu de col�lisió. 
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A la subhasta de peix d’arrossegament de Tarragona, i en les de les altres llotges de 

peix de la província, la confraria de pescadors actua com a monopolista venent el peix 

mitjançant una subhasta holandesa a uns compradors que competeixen entre ells. 

Aquest sistema permet que els pescadors extreguin el màxim preu del seu peix. En 

paraules del personal de la confraria, si no existís aquesta institució per vendre el peix 

mitjançant la subhasta els pescadors malviurien. Finalment, cal dir que l’entrada a la 

subhasta no és lliure, cal estar acreditat (peixaters...); i que els compradors no 

constitueixen un col�lectiu homogeni. 

 

3.2 - Descripció de les dades 

S'ha recollit les 4.737 observacions corresponents a totes les dites (posició relativa de 

les adjudicacions) de les subhastes de peix d’arrossegament de la segona setmana de 

març de 1997. De cada observació es coneix la data, la dita, el tipus de peix, la barca 

que l’ha pescat, el comprador, el pes, el nombre de caixes venudes i el preu per kg. 

Aquesta informació es resumeix a la taula I. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
Dites totals 736 1.019 949 1.082 956 
Caixes totals 834 1.157 1.063 1.211 1.090 
Pes total (kg)  4.111 6.325 5.444 6.517 5.506 
Nombre barques 58 69 69 72 67 
Nombre compradors 75 78 73 77 81 
Tipus diferents de peix 62 69 70 70 66 
Preu (PTA/kg)* 760 811 874 933 883 
Ingressos totals (PTA) 3.122.711 5.129.446 4.756.860 6.081.743 4.860.706 

Taula I: Descripció de les dades de la subhasta de peix d’arrossegament de 
Tarragona del dilluns 10/3/97 al divendres 14/3/97.  

* Mitjana ponderada pel pes. 
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És interessant comentar que la distribució dels preus per kg és molt asimètrica; té una 

gran cua per la dreta. Això és d'aquesta manera no només globalment, sinó també, en 

general, per barca. Aquest fet es pot apreciar a la figura 1, que presenta els preus per 

kg de les vendes del dilluns ordenats cronològicament. Els preus d'adjudicació han 

estat units seguint el número de la dita S’hi observa un seguit de pics que corresponen, 

en principi, cada un a una barca diferent. En efecte, la majoria de barques tenen per 

vendre alguns peixos cars i força de més barats. 

 

Dita

7006005004003002001001

P
re

u
 (

P
T

A
/k

g
)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

 

Figura 1: Evolució dels preus durant la tarda de dilluns 10 de març de 1997. 
quadrat: cada un correspon al preu d’adjudicació (PTA/kg) d’una dita. 
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3.3 - Les fonts de variabilitat 

El preu dels ítems està afectat per diferents fonts de variabilitat que no es limiten al 

tipus de peix i a la seva grandària. Es pot esmentar també, per exemple, el dia de la 

setmana o la barca. 

1) El dia de la setmana: a la taula I s'observa diferències entre tardes en la quantitat de 

producte transaccionat tant si es valora a partir del nombre de dites, com si es mira el 

de caixes o el pes. Aquestes variacions no són tan sols atribuïbles al nombre de 

barques que surten a pescar atès que entre dimarts i dimecres hi ha gairebé una tona 

de diferència tot i que el nombre de barques és el mateix. Alguns factors no 

controlables, titllats sovint de sort per la comunitat de pescadors, generen diferències 

importants. 

Els ingressos totals també fluctuen atès que depenen, com a mínim, de què i de quant 

es pesca, variables que són incertes a priori. En aquest sentit, els ingressos dels 

pescadors són variables, però això no és degut al mecanisme de venda. De la mateixa 

manera, el preu mig fluctua entre tardes degut a les diferències entre el tipus de peix 

transaccionat. Dilluns, per exemple, no es va pescar cap gamba, un producte car; 

mentre que dijous se'n va vendre 42 caixes de les quals el 48% era gamba gran de preu 

superior a les 5.000 PTA/kg. 

Tanmateix, segons els comentaris del personal de la confraria les fluctuacions entre 

dies poden tenir alguna component sistemàtica. Dies com dilluns en el qual no hi ha 

hagut venda des de divendres o com divendres que precedeix el cap de setmana són 

bons dies per vendre el peix, com també són bones les jornades posteriors a qualsevol 

festiu.  
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En resum, convé destacar que els ingressos dels diferents dies de la setmana estan 

afectats per la variabilitat de l’oferta, que no és totalment controlable (diferents estats 

de la natura), i per una demanda fluctuant que en part pot tenir una component 

sistemàtica. La demanda també pot estar afectada per altres paràmetres, com ara el 

preu de la carn... A més a més, el preu del peix en una llotja pot dependre en part del 

preu del peix en altres llotges [Smith (1990), p. 3, descriu un cas on s’evidencia aquest 

fet]. Finalment, cal tenir present que algunes tardes es produeix incidències que poden 

alterar el funcionament de la subhasta; per exemple, l'aparició de la policia per 

controlar que tot el peix venut tingui la grandària mínima estipulada per la llei. 

2) Els compradors: són el grup més nombrós de la subhasta, oscil�len al voltant de les 

vuitanta persones. Alguns compren molt poc peix, una o dues caixes al dia, mentre 

que altres n’adquireixen cinquanta o seixanta. No tots assisteixen sempre a la llotja, ni 

s'emporten les mateixes quantitats de peix cada dia: n'hi ha que compren molt al 

començament de la setmana mentre que d’altres ho fan cap al final. 

D'altra banda, el tipus de peix adquirit presenta diferències entre compradors, i la 

barca a la qual li compren també; clarament alguns busquen més qualitat que d’altres. 

Per tant, hi ha una certa heterogeneïtat entre els hàbits d'adquisició dels compradors.  

3) Les barques: algunes s’especialitzen en determinats tipus de peix, fet que de retruc 

pot afectar la seva hora d’arribada a port. D’altra banda, un mateix tipus de peix pescat 

per barques diferents pot presentar diferències sistemàtiques de preu que reflecteixen 

diferents qualitats; és sabut que alguns pescadors tracten millor les captures que no pas 

d’altres. Aquestes diferències són públiques i conegudes i, per tant, els compradors les 

tindran en consideració a l’hora de realitzar les seves ofertes. 
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L’especialització de les barques pot comportar que la distribució del tipus de peix al 

llarg de la tarda no sigui aleatòria. Efectivament, l’anàlisi de 2.957 observacions 

corresponents a totes les transaccions de productes que tenien entre tota la setmana 

més de 100 dites ha permès comprovar que la distribució dels peixos de les cinc 

primeres meitats de tarda era significativament diferent de la distribució de les cinc 

segones (p<0,00001). A títol d’exemple, es pot esmentar que el cargol es ven 

pràcticament només a la primera meitat de tarda, mentre que la maira es transacciona a 

la segona. 

4)  El tipus de peix: la confraria de pescadors classifica els peixos segons l’espècie, i en 

alguns casos, molt pocs, també ho fa en funció de la grandària. Així, hi ha tres 

categories de gambes (petita, mitjana o gran), i també es diferencia el pop del popet, el 

lluç del llucet... Tanmateix, aquesta classificació no és suficient: no es pot considerar 

que els peixos classificats amb el mateix codi són una categoria de béns homogènia. 

Lluny d’això, les diferències són sovint immenses i repercuteixen sobre els preus. El 

llucet, per exemple, pot tenir més d’un pam i mig i vendre’s a més de 1.000 pessetes 

per kg o només uns centímetres i cedir-se per un quart o menys d’aquest preu. Per 

tant, valorar l’evolució dels preus al llarg de la tarda del lluç, i de moltes altres espècies, 

en base a les dades disponibles és difícil. Lògicament, en general, aquestes diferències 

de preus degudes a la grandària són més àmplies en peixos més cars. 

 

4 - Material d’anàlisi i mètode 

4.1 - Descens dels preus 

En aquest treball es busca contrastar el descens dels preus al llarg de la sessió tal i com 

ho va fer Ashenfelter (1989) en el seu article per a una subhasta a l’alça. Per aquesta 
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raó, es restringeix l’anàlisi als parells de vendes consecutives de béns que puguin ser 

considerats homogenis.  

Només se selecciona parells del mateix dia, barca i tipus de peix. D’aquesta darrera 

categoria es conserva tan sols peixos que pràcticament no variïn de grandària o aquells 

pels quals aquestes variacions no afecten els preus. En cas de dubte el peix es descarta.  

A més a més, s’exclou tots els peixos que no presenten prou observacions. Les 

espècies finalment escollides per estudiar el descens dels preus en transaccions 

repetides són: cargol, maira, raballa, pixota, brotola, canana, burro, xinxes, seitó i sorell. 

De les 1.040 observacions corresponents a totes les transaccions dels peixos 

anteriorment esmentats, s’obté 296 parells per a l’anàlisi. Aquests es classifiquen 

segons si el preu, de la primera a la segona dita, augmenta, disminueix o es manté 

constant. Això permet calcular la raó del nombre de descensos respecte al d’augments 

i comparar directament aquest resultat amb els obtinguts per altres autors. Els resultats 

queden recollits a la taula II. Seguint l’autor suara esmentat, també es calcula la raó 

entre els preus de la segona i la primera dita de cada parell d’observacions. A partir 

d’aquesta nova variable es comprova si la seva mitjana és significativament inferior a la 

unitat (α=0,05). Aquest resultat és el que permet dir si efectivament es produeix un 

descens dels preus tal i com ha estat descrit en subhastes a l'alça. 

No obstant això, el descens així analitzat pot ser fruit de dues circumstàncies: que el 

nombre de descensos de preus sigui superior al d'augments i/o que la intensitat dels 

descensos sigui superior a la dels augments. S'analitza la importància de cadascun 

d'aquests factors per separat. Pel que fa a la diferència en nombre es calcula la 

proporció de descensos i d'augments d'entre el total de descensos més augments, així 
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com l'interval de confiança exacte d'aquestes proporcions (α=0,05)5. Després es 

valora la intensitat de les variacions dels preus, és a dir si són més pronunciats els 

descensos que els augments. Atès que ambdues distribucions són força asimètriques es 

treballa amb les diferències dels preus entre els quartils de les distribucions (taula III), i 

es realitza la prova de la U de Mann-Whitney6 bilateral (α=0,05). 

 

4.2 - Ordenació dels béns 

Per comprovar si les barques tenen alguna estratègia d’ordenació s’agafa totes les 

barques amb dues o més vendes consecutives (en 3 ocasions es detecta alguna barca 

que només ven una caixa i en 11 apareix una caixa solta d’una barca que ven la majoria 

de les seves captures en algun altre moment de la sessió, les observacions esparses no 

queden incloses en l’anàlisi). Aquesta selecció es fa estratificada per dia. Després, es 

determina la mitjana dels preus de la primera i segona meitat de les dites (quan el 

nombre és imparell, la primera meitat conté una dita menys que la segona).  
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com estadístic de prova la U més elevada.  
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A partir d’aquests resultats es classifica les barques en tres grups segons si les mitjanes 

són creixents o decreixents en més de 1.000 pessetes, o si la diferència en valor absolut 

és inferior o igual a les 1.000 pessetes. El criteri d'igualtat entre ambdues mitjanes és 

restrictiu per evitar recollir com a estratègia el fenomen del descens dels preus. El fet 

que una barca presenti una diferència de mitjanes inferior a les 1.000 pessetes en valor 

absolut no indica forçosament que no tingui estratègia. En general, el que succeeix es 

que no ven prou peixos cars. Es presenta paral�lelament els mateixos resultats limitant 

les diferències a 500 pessetes. La taula IV recull aquests resultats estratificats per dia. 

La mateixa taula també conté la raó entre el nombre de barques amb mitjanes 

decreixents (al numerador) i el de barques amb mitjanes creixents (al denominador), és 

a dir el nombre de barques que escullen una estratègia decreixent per cada barca que 

ordena de menor a major valor de les captures. 

A més a més, es valora si el nombre de barques que opten per aplicar una estratègia 

d'ordenació de més a menys valuós és superior al de les que prefereixen l'estratègia 

oposada i, es comprova si la proporció d'embarcacions que ordenen de menys a més 

valuós és positiva. Concretament, es calcula per cada dia de la setmana l’interval de 

confiança exacte (α=0,05) de la proporció de barques que col�loquen les caixes en 

ordre de valor creixent i l’interval de confiança exacte (α=0,05) de la proporció de les 

que opten per l’estratègia inversa (les proporcions en ambdós casos estan calculades 

respecte al total de barques que aplica clarament una estratègia). Es desitja comprovar 

si el primer interval conté el 0 i si el segon se situa per sobre del 50%. Els resultats 

d’aquesta anàlisi queden recollits en la figura 3. 

Un altre aspecte que es valora és si una barca manté la mateixa estratègia al llarg de 

tota la setmana. Per realitzar aquesta comprovació se selecciona les 75 barques que 

venen peix en més d’una ocasió (hi ha 9 barques que només en venen un dia). 
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Després, es restringeix l’anàlisi a dos subgrups (no excloents) de barques que, venent 

més d’un dia, compleixen que la diferència de les mitjanes de les vendes de les dues 

meitats de dites sigui superior en valor absolut a 1.000/500 pessetes en més d’una 

ocasió. Per cada subgrup es classifica aquestes embarcacions en tres categories segons 

si sempre venen les caixes en ordre de valor decreixent, si sempre ho fan amb el criteri 

oposat o si alternen. A la taula V es presenta el nombre d’embarcacions que integra 

cada categoria i el percentatge que representa. El percentatge d’embarcacions que 

canvia d’estratègia al llarg de la setmana es calcula en base al conjunt de barques que 

venen més d’un dia complint el criteri establert. En canvi, el de barques que opta 

sempre per una estratègia creixent o decreixent es calcula en base al subconjunt 

integrat exclusivament per ambdues categories. A més a més, es calcula l’interval de 

confiança exacte d’aquestes proporcions (α=0,05). 

 

5 - Resultats i discussió 

5.1 - El descens dels preus de béns homogenis 

Seguint els primers treballs sobre subhastes de vi, es calcula la raó entre els preus de la 

segona i la primera dita de cada parell d’observacions, a fi de valorar si es produeix un 

descens dels preus al llarg de la sessió tal i com altres autors han assenyalat que 

succeeix en altres mecanismes de subhasta. Els resultats són els següents: la mitjana 

(error estàndard) d’aquestes raons és 0,9604 (0,0123). Ashenfelter (1989) va obtenir 

per cadascuna de les quatre sales de subhasta que va analitzar: 0,9943 (0,00128), 

0,9875 (0,00188), 0,9884 (0,0035) i 0,9663 (0,0103). McAfee i Vincent (1993) van 

trobar una mitjana igual a 0,9922 (0,0000136). Totes les raons són significativament 
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diferents de la unitat. Hi ha petites, però clares, diferències entre els estudis; no 

obstant això, la tendència dels preus és sempre la mateixa. 

Cal matisar aquest primer resultat. Pel que fa al nombre de descensos de preus en 

relació al d’augments, en aquest estudi dels 296 parells de vendes consecutives 

seleccionats, en 128 casos el primer preu és superior al segon, mentre que la situació 

inversa només es presenta 100 vegades (taula II). La diferència entre el nombre de 

descensos i el d’augments és relativament petita en comparació al que succeeix en una 

subhasta anglesa. Les diferències entre els estudis poden ser fruit del fet  que es tracta 

de mercats molt diferents.  

En el cas del treball de Pesando i Shum (1996), que analitzen vendes de litografies, és 

possible que la proporció de descensos estigui una mica inflada. Com els autors del 

treball assenyalen, si hi ha alguna petita diferència en les litografies (estat de 

conservació…) la millor es posa a la venda primer, la qual cosa lògicament genera un 

descens dels preus atribuïble a una disminució de la qualitat. 

D’altra banda, destaca el poc nombre de preus constants que hi ha en aquest estudi de 

peix en comparació als detectats en subhastes de vi. Aquest fenomen pot ser degut al 

tipus de mercaderia que es transacciona. Però, s'ha de dir que sovint les variacions en 

preus són ínfimes, en el 44% dels casos que presenten diferències, aquestes són iguals 

o inferiors a 10 PTA. Tanmateix, atès que cada diferència s’hauria d’analitzar en funció 

del valor del peix considerat, s’ha optat per incloure totes les variacions, fins i tot les 

petites en valor absolut, en el recompte. Aquest fet no altera la direcció dels resultats, 

car és raonable suposar que la seva distribució al voltant de zero és aleatòria 

(efectivament el 51% corresponen a casos en els quals el primer preu és superior i el 

49% a la situació inversa). No obstant això, l'actuació pot implicar que la proporció de 

descensos respecte a la d’augments estigui sotsestimada. La proporció de descensos 
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(Interval de Confiança) i augments (IC) és respectivament: 56% (49,5-62,7) i 44% 

(37,3-50,6). Per tant, per un nivell de confiança del 95% no es pot acceptar que el 

nombre de descensos sigui superior al d’augments. A títol d’exemple es pot suposar 

que el percentatge de constàncies en els preus és del 50%, la diferència essent repartida 

a parts iguals entre les altres dues categories. En aquest cas les proporcions varien: la 

proporció de descensos és 59,5% mentre que la d'augments és 40,5%. Aquestes 

proporcions si que són significativament diferents entre elles (α=0,05) atès que els 

intervals de confiança són  (51,1-67,4), en el cas de la proporció de descensos, i (32,6-

48,9) en la d’augments. La forma de comptar les igualtats pot clarament alterar els 

resultats. 

 

Estudi Tipus de bé i subhasta  ↓↓↓↓ ↑↑↑↑ = Total 

1. ACTUAL Caixes de peix 
Subhasta holandesa 

n 
% 

128 
43% 

100 
34% 

68 
23% 

296 
100% 

2. ASHENFELTER 
(1989) 

Ampolles de vi 
Subhasta anglesa 

n 
% 

1.282 
28% 

524 
11% 

2.836 
61% 

4.642 
100% 

3. McAFEE i 
VINCENT (1993) 

Ampolles de vi 
Subhasta anglesa 

n 
% 

127 
31% 

62 
15% 

222** 
54% 

411 
100% 

4. PESANDO i 
SHUM (1996) 

Litografies de Picasso 
Subhasta anglesa 

n 
% 

66* 
65% 

23* 
23% 

12* 
12% 

101 
100% 

5. GINSBURGH 
(1998) 

Ampolles de vi 
Subhasta anglesa 

n 
% 

179 
45% 

21 
5% 

199** 
50% 

399 
100% 

Taula II: El comportament dels preus de béns homogenis venuts consecutivament 
segons diferents estudis. McAfee i Vincent utilitzen les darreres transaccions de cada 
sèrie de vendes i Ginsburgh la sèrie integra. ↓ Descens dels preus; ↑ Augment dels preus; = 
Sense variació. * Valors calculats a partir dels percentatges. ** aquest valor agrupa sèries de 
preus constants i sèries en les quals hi ha augments i descensos. 
 

 

En resum, en aquest estudi els preus baixen 1,28 vegades més que no pas pugen (1,47 

sota supòsit que en el 50% dels casos els preus no varien); en l’estudi de Pesando i 
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Shum (1996) aquesta raó és de 2,83, en el de McAfee i Vincent (1993) de 2,05, i en el 

d’Ashenfelter (1989) és de 2,45. Ashenfelter presenta uns resultats estratificats per sala 

de subhasta on es pot comprovar que aquestes proporcions varien força entre sales 

(més d’un 30%). En l’estudi de Ginsburgh (1998) la raó és de 8,53, clarament diferent 

de les demés; però, aquest autor analitza la sèrie completa de vendes i no només 

parells o tripletes, la metodologia emprada és diferent i, per tant, els resultats no són 

directament comparables. 

En definitiva, tots els estudis apunten un major nombre de descensos, però els seus 

resultats són força diferents entre ells. Aquestes diferències poden ser fruit de les 

característiques específiques de cada subhasta: l'opció de quantitat present en les 

subhastes de vi i en la de peix. D'altra banda, la forma de seleccionar les observacions 

pot generar diferències [Chanel i Vincent (1998)]. La forma de comptabilitzar les 

constàncies de preus també modifica la raó entre el nombre de descensos i el 

d’increments. En l’estudi actual, com ja s’ha dit, el nombre total de preus constants 

està probablement infravalorat.   

Ara bé, ¿són més intenses les pujades o les baixades? La taula III recull les diferències 

de preus entre els quartils d’ambdues distribucions. Si bé ambdós primers quartils són 

iguals,  els segons suggereixen una major intensitat dels descensos atès que el valor de 

la mediana dels descensos és més d’un 1,5 més gran que la d'augments. Aquesta 

tendència s’accentua en el tercer quartil quan el de descensos supera en 3,5 cops al 

d’augments. La prova de la U de Mann-Whitney corrobora que la intensitat dels 

descensos és major a la dels augments (p<0,01). 

Per acabar, cal destacar que tots els treballs detecten doncs que hi ha un descens dels 

preus quan se subhasta seqüencialment els mateixos béns. Aquest fenomen succeeix 

tant en una subhasta anglesa, com en una subhasta holandesa. 
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 n 1er Quartil 2on Quartil 3er Quartil 
Descens preus 128 10 20 70 
Augment preus 100 10 13 20 

Taula III: Distribució dels valors absoluts de les diferències entre el 
preu de dues dites consecutives. 

 

5.2 - L'ordre de les vendes: estratègies dels venedors 

L’anàlisi gràfica de les dades, exemplificada a la figura 2 que és una part ampliada de la 

figura 1, permet apreciar que les barques semblen aplicar dues estratègies de venda 

alternatives: situar els ítems més cars al començament, o bé situar-los al final. Cal 

afegir  que, en general, les embarcacions tenen algun tipus d'estratègia. 
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Figura 2: Evolució dels preus entre les dites 512 i 600 del dilluns 10 de 
març de 1997. S’ha unit les observacions corresponents a una mateixa barca. El 
traç discontinu correspon a una barca que ha optat per una estratègia 
d'ordenació creixent, el continu per barques que han preferit l'estratègia oposada. 
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La proporció 4 a 1 exemplificada en la gràfica és aproximadament la que es troba pel 

conjunt de barques. És a dir que començar pels ítems més cars, com proposa el model 

de Beggs i Graddy (1997), és l’opció més freqüent. Per cada barca que ordena 

creixentment en funció del valor els ítems a vendre hi ha aproximadament 3-4 barques 

que opten per l’estratègia d’ordenació oposada (taula IV).  

 

  Dilluns Dimarts  Dimecres Dijous Divendres Setmana 
Mitjana decreixent (-1.000 PTA) 
                 (%) 

25  
(44) 

33 
(49) 

37 
(54) 

35 
(49) 

36 
(54) 

166 
(50) 

Mitjana creixent (+1.000 PTA)  
                 (%) 

9  
(16) 

11 
(16) 

9 
(13) 

10 
(14) 

9 
(14) 

48 
(14,5) 

Diferència < 1.000 PTA 
                 (%) 

23  
(40) 

24 
(35) 

23 
(33) 

27 
(37) 

21 
(32) 

118 
(35,5) 

Raó 
augments

descensos  (1.000 PTA) 2,78 3 4,11 3,5 4 3,46 

Mitjana decreixent (-500 PTA) 
                 (%) 

34  
(60) 

43 
(63) 

47 
(64) 

51 
(71) 

45 
(68) 

220 
(66) 

Mitjana creixent (+500 PTA) 
                 (%) 

11  
(19) 

14 
(21) 

11 
(16) 

13 
(18) 

12 
(18) 

61 
(19) 

Diferència < 500 PTA 
                 (%) 

12  
(21) 

11 
(16) 

11 
(16) 

8 
(11) 

9 
(14) 

51 
(15) 

Raó 
augments

descensos  (500 PTA) 3,09 3,07 4,27 3,92 3,75 3,61 

Total parells analitzats  
                 (%) 

57  
(100) 

68  
(100) 

69  
(100) 

72  
(100) 

66  
(100) 

332  
(100) 

Taula IV: Comparació entre la mitjana dels preus corresponents a la primera i a la 
segona meitat de les dites de cada barca. 

 

Efectivament, la proporció de barques que opten per ordenar les caixes de peix a 

vendre en ordre decreixent en funció del seu valor és significativament superior al 

nombre de barques que apliquen l’estratègia oposada. En la figura 3 s’observa que el 

límit inferior de l’interval de confiança de la proporció de barques que disposen 
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primer les caixes de peix més car és sempre superior al 50%. Això és cert per cada dia 

de la setmana tant si es valora a partir de la classificació assolida agafant com a criteri 

1.000 pessetes, com si es fa des de la classificació basada en el criteri de les 500 

pessetes. 

Un cas clar i interessant que permet exemplificar l’estratègia d’ordenar els ítems 

decreixentment en funció del seu valor és el de la gamba. La gamba està classificada en 

tres categories: petita, mitjana i gran. Les diferències de preus de les gambes de 

diferent grandària són importants; és un producte que s’aprecia més com més gran és. 

La gamba s’ha venut tots els dies de dimarts a divendres, sempre en la segona meitat 

de la subhasta. Es detecta que només algunes barques pesquen regularment gambes i 

que ho fan en força quantitat: de les onze barques que han pescat gambes en alguna 

ocasió, només dues ho han fet un sol dia i en quantitats petites (una o dues caixes). De 

les nou restants, una barca va vendre gambes en tres de les quatre ocasions i la resta en 

va vendre cada dia. Es comprova en quin ordre es va vendre les diferents categories de 

gamba quan les vendes eren consecutives. De les 36 sèries analitzades, totes estan 

ordenades decreixentment per grandària, la qual cosa és equivalent a ordenar-les 

decreixentment per preu. 

No obstant això, hi ha qui opta per ordenar de menys a més valuós. La proporció de 

barques que apliquen aquesta estratègia és significativament diferent de 0. Com 

s’observa en la figura 3, l’interval de confiança de la proporció de barques que opten 

per una estratègia d’ordenació creixent en funció del valor  no inclou en cap cas el 0 

(objectes amb els quadrats buits). 
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Dia

divendresdijousdimecresdimartsdilluns

100%

50%

0%

 

Figura 3: Intervals de confiança de la proporció de barques que ordenen de 
menor a major i de la de barques que opten per l’estratègia inversa 
estratificades per dia. Els quadrats representen la proporció i les patilles els límits 
de l’interval de confiança (α=0,05). Els objectes amb quadrats negres opacs 
corresponen a barques que ordenen de major a menor valor de les captures, els 
objectes amb quadrats buits a barques que opten per l’estratègia oposada. Els 
objectes dibuixats mitjançant ratlla contínua corresponen a conjunts calculats 
emprant el criteri de les 1.000 pessetes, mentre que el dibuixats amb ratlla 
discontínua prenen el criteri de les 500 pessetes.  

 

La següent pregunta a respondre és si les barques segueixen cada dia la mateixa 

estratègia. En la primera meitat de la taula V es pot veure que molt majoritàriament les 

barques mantenen la seva estratègia (al voltant del 90%). Això és cert amb 

independència de quina sigui aquesta estratègia; la proporció aproximada 4:1 
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anteriorment trobada es manté. Malgrat això, hi ha un petit nombre significativament 

no nul de barques indecises. 

 Criteri 1.000 Criteri 500 

 n % IC N n % IC N 

Alterna 4 7,55 2,09 - 18,21 53 7 11,11 4,59 - 21,56 63 

Creixent 9 18,37 8,76 - 32,02 49 10 17,86 8,91 - 30,40 56 

Decreixent 40 81,63 67,98 - 91,24 49 46 82,14 69,60 - 91,09 56 

Taula V: Estratègies al llarg de la setmana.  

Criteri 1.000: La diferència entre les mitjanes de les dues meitats de dites per barca i dia 
és superior en valor absolut a 1.000 pessetes. Criteri 500: La diferència entre les 
mitjanes de les dues meitats de dites per barca i dia és superior en valor absolut a 500 

pessetes. n: nombre observat de barques. %: 100
N

n
. IC: Interval de confiança de la 

proporció (α=0,05) N: conjunt de referència de la variable dicotòmica sobre la qual es 
calcula les proporcions. 
Alterna: barques que alguns dies ordenen amb un criteri i altres dies amb el criteri 
oposat. Creixent: barques que ordenen sempre de menys a més valuós. Decreixent: 
barques que ordenen sempre de més a menys valuós. 

 

Finalment, cal concloure que l’estratègia de venda majoritària és ordenar els ítems 

decreixentment en funció del seu valor. No obstant això, l’estratègia inversa també 

s’utilitza. D’altra banda, és notori que, en general, les barques no modifiquen la seva 

estratègia al llarg de la setmana. 

 

 

6 - Síntesi dels principals resultats d’aquest estudi 

L’anàlisi de les subhastes realitzades a la llotja de Tarragona ha permès comprovar que 

el comportament dels preus d’adjudicació en subhastes holandeses seqüencials de béns 
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homogenis és el mateix que en subhastes angleses: hi predomina el descens. Aquest 

descens té dos orígens: 1) els preus disminueixen més sovint que no pas pugen; 2) la 

intensitat de les baixades de preus és superior a la dels augments. 

El descens es produeix en una subhasta en la qual el comprador té l'opció d’adquirir el 

lot complet o part d'ell. Així doncs, el descens dels preus cal poder-lo entendre en una 

situació en la qual hi hagi opció de quantitat. De fet, alguns autors han explicat com 

aquesta opció pot induir el descens dels preus. L'opció de quantitat genera incertesa 

sobre el volum de producte que es ven en la subhasta següent. En el model de 

Jeitschko (1999) s'explica com la incertesa en l'oferta pot generar un descens dels 

preus. Aquest fet també es comenta en el model de Burguet i Sakovicks (1994) i en el 

de Black i de Meza (1992), que atribueixen el descens dels preus específicament a 

aquesta opció. Tanmateix, cal saber que el fenomen del descens dels preus també ha 

estat observat en subhastes que no contemplen aquesta opció. 

D'altra banda, en una subhasta de peix hi ha una certa incertesa en relació a la qualitat 

del producte que es posarà a la venda a continuació atès que el procés s’inicia abans 

que totes les barquers hagin arribat a port. Bernhardt i Scoones (1994) consideren que 

aquest desconeixement condiciona la forma de licitar i pot generar un descens dels 

preus. No obstant això, el model proposat per aquests autors no s’adequa prou bé a la 

subhasta de peix de Tarragona. Per un costat, en el seu model els licitadors només 

desitgen una unitat i, per l’altre, s’ha descrit un descens en les vendes d’una mateixa 

barca.    

No tots els licitadors a la llotja adquireixen productes per a ells mateixos. Precisament, 

un altre factor que ha estat suggerit, tot i que no formalitzat, per explicar el descens 

dels preus, és la presència d'agents a la sala. En relació a la presència de persones que 

actuen per compte aliè per justificar el descens dels preus al llarg de la sessió se'n 



 

III - EL DESCENS DELS PREUS EN BÉNS HOMOGENIS: EVIDÈNCIA EN UNA SUBHASTA HOLANDESA 

 113 

desenvolupa satisfactòriament una explicació formal en el capítol següent. L’explicació 

es basa en el fet que els licitadors intenten adquirir el màxim nombre d’unitats 

possibles mentre l’excedent no sigui negatiu. Aquest comportament també el poden 

seguir els restauradors, una altra tipologia de compradors que pot assistir a la subhasta.  

Aquest estudi també mostra que l’estratègia majoritària d’ordenació de les caixes de 

peix a vendre a la llotja de Tarragona és molt semblant a la seguida per la sala de 

subhastes internacional Christie’s: oferir-les en ordre decreixent segons el seu valor; 

criteri que aconsellen Beggs i Graddy (1997). Convé destacar que en ambdós llocs els 

venedors poden considerar-se professionals. Nogensmenys, l'estratègia oposada també 

es detecta: per cada quatre barques que posen primer a la venda els articles més cars, 

una comença pels de menor preu.  

Finalment, cal notar que, en general, els pescadors són fidels a la seva estratègia 

d’ordenació. És a dir, que la seva forma d’ordenar els béns no és aleatòria. De fet, els 

membres de la confraria són perfectament conscients que aquest mecanisme de venda 

els garanteix per les captures el preu màxim al qual poden aspirar. És lícit i lògic que 

tinguin una estratègia de venda. 


