
1. Història de la immersió en apnea i la pesca submarina

1.1. Els orígens

Des  de  l’origen  dels  temps,  l’home,  per  tal  d’obtenir  aliments  i  sobreviure,  s’ha 
enfrontat a la natura utilitzant les seves capacitats físiques innates, com són córrer, 
grimpar, saltar, llençar, nedar i també submergir-se en les aigües de rius, llacs i mars.

Podem  imaginar-nos  fàcilment,  que  la  facultat  de  submergir-se  apareix  amb  els 
primers  homes.  Aquests  homes  prehistòrics,  comencen  a  recol·lectar  mol·luscs, 
crustacis, petxines i algues. De ben segur que fins i tot, trobarien algun sistema per 
tal de capturar els peixos que habitaven les aigües dels rius, llacs i mars d’aquelles 
èpoques llunyanes.

Fins i tot avui dia, podem trobar tribus primitives, amb els seus costums ancestrals 
encara  intactes  després  de  mil·lennis,  que  obtenen  part  dels  seus  aliments 
submergint-se en les aigües properes a on habiten.

A la Patagònia, concretament a la Terra de Foc,  per exemple, existeix encara una 
tribu primitiva, els Yahgan. Les dones d’aquesta tribu  obtenen mol·luscs i crustacis 
per tal d’alimentar a les seves famílies.

Fins aquí, no podem donar dades precises i objectives sobre l’origen de la immersió 
en apnea.

Ja amb un fonament històric, podem dir que fa uns 4.500 anys trobem els primers 
indicis que ens fan pensar que els homes ja es submergien en apnea.

A Mesopotàmia, s’utilitzaven perles per tal de decorar diferents objectes. La única 
manera  d’obtenir-les  era  capbussar-se  en  apnea  per  tal  de  recol·lectar  les  ostres 
perlíferes del fons del mar.



A l’Asia Menor i a Egipte es troben ornaments de nàcar datats del 4.500-1.500 abans 
de Crist, que només es podia obtenir sota l’aigua.

L’any 1967 es descobreixen a les coves d’Heindrich (Alemanya), unes pintures que 
representen  figures  d’homes  armats  amb  arpons  i  portant  a  la  boca  quelcom 
semblant a un tub respirador, intentant capturar a uns peixos. Les pintures daten del 
Paleolític.

Així doncs, amb aquestes dades, podem veure com l’home, des dels seus orígens, ha 
practicat la immersió en apnea per tal d’obtenir riqueses de sota l’aigua.

1.2. Les cultures mediterrànies

En  les  antigues  civilitzacions  Grega  i  Romana   trobem  capbussadors  que  es 
submergeixen en apnea amb diferents finalitats:

• Per a l’obtenció d’esponges, utilitzades amb finalitats higiènico-estètiques, per 
tal de cuidar la pell, i també utilitzades en cirurgia.

• Per  tal d’obtenir la púrpura, extreta d’un mol·lusc, amb l’objectiu de tenyir 
els teixits.

• Per la recol·lecta de corall, utilitzat  amb finalitats ornamentals i en orfebreria.
• Amb finalitats militaristes. Per exemple:

o Herodot   relata  com  capbussadors  en  apnea  contribuïren  a  la 
destrucció de la flota de Serse, fa 3.500 anys.

o Alexandre el Gran, al segle IV abans de Crist, disposava d’un cos de 
nedadors de combat en apnea.

Els  capbussadors  de  combat  de  l’antic  Imperi  Romà  s’anomenaven  “Urinators” 
(”Urinare”  és  capbussar  en  llatí).  Es  tractava  de  joves  atletes  que  dominaven  la 
natació i la capbussada. Entre les seves missions destacaven: atacar les defenses dels 
ports  enemics,  enfonsar  les  naus  fondejades  i  subministrar  armes,  queviures  i 
missatges a les guarnicions assetjades.

La mitologia Grega també fa referència a herois que practicaven la capbussada en 
apnea, la qual cosa ens demostra la inquietud d’aquesta civilització per esbrinar els 
secrets de la mar. Veïem dos exemples:

Teseo va recuperar del fons del mar un anell d’or que va llençar el rei Minos, per tal 
de ratar-lo, la qual cosa demostra que era un bon capbussador.



El  pescador  Glaucos,  després  de  menjar  unes herbes  miraculoses,  comprovà  que 
podia romandre sota l’aigua el temps que desitges. Les seves proeses van fer que es 
guanyés la confiança de Poseidó, deu del Mar, convertint-se, així mateix, en deu.

Fenicis i Cartaginesos, pobles eminentment comercials, que recorrien la Mediterrània 
buscant noves rutes i punts de comerç,  disposaven de capbussadors en apnea als 
seus  vaixells  de  càrrega  o  d’exploració  mercantil,  per  tal  de  fer  tasques  de 
recuperació de materials enfonsats, desenrocar les ancores, etc.

Cal esmentar també que Aristòtil, en la seva faceta científica, s’ocupà dels problemes 
que podien afectar als capbussadors en apnea (trencament del timpà, hemorràgies 
nasals, etc.).

Si considerem a la civilització egípcia com a cultura mediterrània, cal esmentar que a 
la terra dels faraons també existien capbussadors. Plutarco ens relata com Cleopatra 
va fer que un capbussador pengés un peix podrit de l’ham de la canya amb la que 
pescava Marco Antonio, per tal de fer-li una broma.

Segles més tard, al Renaixement,  Leonardo da Vinci es preocupà també pel tema, i 
dissenyà diferents aparells per tal de facilitar la capbussada: guants palmats, aletes, 
tubs respiradors, etc.

La recol·lecció d’esponges per part de pescadors grecs, ha perdurat fins l’actualitat, 
essent necessari mencionar un personatge que, per mèrits propis mereix figurar en la 



història de la immersió en apnea amb lletres d’or. Es tracta del pescador d’esponges 
grec Haggi Statti.

L’any 1913, quan Haggi Statti comptava 35 anys d’edat, realitzà la següent proesa:

La cadena i l’ancora del “Regina Marguerita”, vaixell militar Italià, s’havia enfonsat i 
perdut en una fondària d’uns 80 metres. Haggi Statti assegurà que seria capaç de 
retrobar-la i de fixar-hi uns caps per tal de recuperar-la.

En superfície, Haggi només aguantava 45 segons sense respirar, però ell afirmava 
que sota l’aigua era una altra història. El metge del “Regina Marguerita” li troba 
perforació d’un timpà i manca total de l’altre. En aquestes condicions, es feia difícil 
creure que fos capaç de baixar a tal profunditat, però d’ell es deia que podia estar set 
minuts sota l’aigua i capbussar-se a 100 metres. 

Haggi, el seu germà i uns amics, realitzen durant uns dies, immersions entre 60 i 80 
metres. Finalment troben l’ancora, i Haggi assoleix fixar-hi uns caps per tal d’hissar-
la, podent recuperar-la a la fi. Tota una proesa.

Per tal de baixar,  Haggi Satatti  utilitzava una pedra plana, que utilitzava com un 
timó per tal de modificar la trajectòria durant el descens, i així poder fer planejades 
de reconeixement.



1.3. Les cultures orientals

Al  Japó,  trobem  els  Amas.  Els  Amas,  originàriament  eren  capbussadors  i 
capbussadores  en  apnea,  que  vivien  en  comunitats  dedicades  a  la  recol·lecció 
d’ostres,  petxines,  algues i  d’altres  riqueses  marines,  des  de  temps immemorials. 
Cròniques japoneses de l’any 268 abans de Crist ja les mencionen.

Tot i que originàriament, com ja hem dit, el terme s’aplicava tant a capbussadors 
masculins com femenins, actualment s’ha concretitzat a la dona capbussadora.

Els  tipus  d’immersió  que  practiquen  les  Amàs  es  divideix,  segons  les  seves 
característiques en:

• “Cachido”:  practicat  per  les  més  joves  i  les  més  velles.  No  s’utilitza  cap 
embarcació de recolzament, i les capbussades es realitzen entre 4 i 5 metres, 
amb una durada de 15 a 20 segons d’apnea.

• “Funado”: la realitzen les joves entre 17 i 20 anys en grups de 5 a 10.  
Tenen el suport d’una embarcació, en la que hi ha un o dos homes que fan 
tasques  d’assistència.  Realitzen  immersions  entre  7  i  8  metres,  amb  una 
durada de 30 a 45 segons.



• “Oisodo”:  aquest  tipus  d’immersió  està  reservada  a  les  ames  més 
experimentades,  entre 20 i 50 anys que es capbussen entre 20 i 30 metres, 
realitzant apnees de 40 a 60 segons de durada.

Utilitzen cinturons de llast  o  peses per  a enfonsar-se,  i  politges d’ascensió, 
accionades per l’assistent des de l’embarcació de suport. Generalment, aquest 
assistent és el marit o un parent proper.
D’aquest tipus d’immersió ja se’n troben referències en texts del segle XI.

També al Japó, es troben comunitats de capbussadors masculins: són els Itoman.

Aquest col·lectiu practica una pesca que consisteix en conduir els peixos, espantant-
los,  cap a xarxes que prèviament  han col·locat  els  seus companys des de  petites 
embarcacions.  Són  capaços  de  capbussar-se  a  fondàries  de  fins  25  metres  per 
desenganxar les xarxes que s’enroquen al fons del mar.

A les Filipines, existeix un altre tipus de comunitat,  els Badjaos, que practiquen la 
immersió en apnea amb finalitats d’obtenir aliments del mar. Es tracta de famílies de 
pescadors nòmades, que viuen en petites embarcacions i es dediquen a obtenir els 
seus aliments capbussant-se al fons del mar. 

Utilitzen una pedra plana, d’uns 8 kgs., amb uns forats allargats per a posar els dits, i 
així, variant la seva inclinació, durant la baixada, acceleren o frenen la velocitat de 
descens. Després de l’estada al fons, es fan pujar a la superfície amb la pedra, que va 
lligada a l’embarcació, i que és pujada per l’assistent.

D’ells prové la idea, utilitzada actualment per Jacques Mayol, ex-recordman mundial 
de descens profund en apnea, de consumir all cru per tal de millorar el temps de 
durada de l’apnea.



1.4. Altres cultures

Fora de les nostres cultures occidentals, i a part de les comunitats orientals que ja 
hem citat, arreu del Món, en pobles vinculats íntimament amb la mar, trobem gent 
que es capbussa en apnea, amb metodologies i material molt similars, des d’èpoques 
remotes, per tal d’obtenir aliments i diferents riqueses del fons marí.

A Pèrsia, Ceylan, el Mar Roig, a les illes del Pacífic i al Carib, trobem pobles que 
utilitzen un tipus d’ulleres, molt similars les unes amb les altres, construïdes amb 
làmines de closca de tortuga marina, tallades a mà fins a assolir la transparència, i 
muntades en una carcassa de fusta.

Els  espanyols  que  arribaren  al  “Nou  Continent”,  al  segle  XVI,  ja  relaten  les 
capbussades  de  pescadors  indis  a  les  Antilles,  al  Carib,  les  Bahames  i  Florida. 
Aquests  “conqueridors”  espanyols  s’aprofitaven  d’aquests  indígenes  per  tal  de 
recuperar tresors de les naus enfonsades per tot el Carib.

Avui en dia, en aquestes zones, encara existeixen grups de població autòctons, que 
subsisteixen gràcies a la pesca realitzada en immersió en apnea.

A la Polinèsia, trobem un grup ètnic, els Maoris, capaç de grans “performances” en 
el camp de la immersió en apnea, que viuen en total  simbiosi amb el medi marí, 
també des de temps remots. 

Es tracta de pescadors de perles, que realitzen immersions a 35 i 40 metres,  amb 
durades  de  dos  a  dos  minuts  i  mig,  durant  un  període  de  temps  de  sis  hores, 
ininterrompudament.

La  tècnica  que  utilitzen  es  basa  en  una  hiperventilació  consistent  en  profundes 
inspiracions i espiracions, realitzant la baixada amb  l’ajut d’una pedra que agafen 
amb els  peus,  i  que  va  lligada a  la  superfície.  Podeu suposar  que  el  descens  es 
realitza en posició no invertida, al contrari de com es fa actualment entre nosaltres. 
L’ascens el realitzen ajudats per la corda que puja l’assistent que està en l’embarcació 
de suport.



Molt  sovint,  i  degut a la profunditat  i  freqüència de les seves immersions,  tenen 
accidents,  coneguts  amb  el  nom  de  “taravana”,  equivalents  a  l’accident  de 
descompressió dels moderns escafandristes.

1.5. La immersió en apnea a   la Europa del segle XX  

Les primeres dades que tenim es remunten a l’any 1918, quan després de la Iª Guerra 
Mundial,  s’introdueixen a França les primeres ulleres japoneses d’immersió,  arrel 
d’una  visita  d’un  grup d’Amas  que realitzaren  una demostració  a  la  piscina del 
Trocadero a París.

Més  tard,  l’any  1934,  Itàlia  rep  la  visita  d’un  grup  de  pescadors  submarins 
d’Okinawa.  Aquests  japonesos  es  submergien amb unes ulleres  amb carcassa  de 
fusta, i un llarg arpó, amb el que enfilaven els peixos. Entre els pioners italians que 
seguiren l’exemple d’aquests pescadors orientals, es trobaren, entre molts d’altres, 
Egidio Cressi i Ludovico Mares, fundadors de dues prestigioses marques d’actual 
material subaquàtic.

Els  francesos  Fernez  i  De  Corlieu,  construïren  les  primeres  ulleres  europees  de 
cautxú, l’any 1.936, i a partir d’aquí, l’evolució del material subaquàtic és vertiginosa.

Basant-se en els dibuixos que ja va fer Leonardo da Vinci, apareixen les aletes. Les 
primeres  que  van  ser  comercialitzades   foren  les  creades  per  De  Corlieu,  al 
començament dels anys 1930.

Seguidament,  apareix  el  tub  respirador,  ideat  per  Philippe  Taillez,  que  permet 
mantenir el cap permanentment dins l’aigua, sense que sigui necessari treure’l per a 
respirar.

Empesos per l’instint de la caça i l’exploració, com un retorn als orígens, l’evolució 
dels materials que propulsen els pioners, fa que cada vegada hi hagi més practicants.

Podem dir que aquesta pràctica es veu augmentada per la possibilitat d’omplir el 
temps de lleure d’una manera diferent i propera a l’aventura, lluny ja dels orígens 



d’aquesta  activitat,  que  tenia  originàriament,  l’objectiu  de  cobrir  una  necessitat 
primària de l’home, com és la obtenció d’aliment.

Podem citar diferents personatges, pioners tots ells d’aquest esport, que contribuïren 
a la seva expansió:

L’americà Guy Gilpatrik, que durant els anys 1930, comença a fer pesca submarina a 
la Costa Blava  francesa.

L’originari  de  Nova  Caledònia,  anomenat  Canaldo  que,  tal  com  feien  els  seus 
compatriotes, es submergia sense aletes ni tub respirador, només amb unes ulleres 
de fusta i un arpó, realitzant extraordinàries pescades.

Cal citar també al Comandant Yves le Prieur, que comença realitzant immersió en 
apnea, i posteriorment les seves ànsies de recerca submarina, el porten a construir 
una de les primeres escafandres autònomes.

L’austríac Hans Hass, iniciat originàriament pel nord-americà Guy Gilpatrik, dedicà 
la seva joventut a la Pesca Submarina i a realitzar filmacions submarines en apnea, 
essent el primer en filmar taurons.



L’italià Raimondo Bucher, que l’any 1949, assoleix baixar en apnea a 30 metres de 
fondària,  convertint-se en el  primer recordman esportiu d’aquesta  especialitat  en 
aquest segle.

Sense ànim de deixar-me a ningú en el tinter, mencionaré per últim al comandant 
Jacques Yves Cousteau, juntament amb Philippe Taillez i Frédéric Dumas que, tot i 
haver dedicat  gran part de la seva vida al desenvolupament de la immersió amb 
escafandre i a la recerca submarina, els seus inicis foren a través de la immersió en 
apnea i la pesca submarina, als voltants de l’any 1936.

1.6. El desenvolupament de la Pesca Submarina a Catalunya

Podem assegurar sense possibilitat d’error, que Catalunya va ser el bressol d’aquesta 
activitat a l’estat espanyol.

Veiem a continuació els esdeveniments més importants que marquen el naixement i 
posterior desenvolupament de la pesca submarina a Catalunya:

El primer data de l’any 1929. Un japonès de 24 anys, nascut a Yokinaua, anomenat 
Yositaro Tae, va començar a practicar aquesta activitat en aigües de l’escullera del 
port de Barcelona, despertant l’interès d’alguns barcelonins.

Yositaro, que havia estat pescador de perles, esponges i cargols al Japó i a la India, 
arribà a Barcelona per tal de treballar al Poble Oriental de l’exposició Universal. Però 
decebut al no rebre el que li havien promès, començà a practicar la pesca que havia 
après a la seva terra, per tal de guanyar-se la vida.



Amb unes ulleres i una canya de bambú amb de punta metàl·lica, es submergia a les 
aigües  de  l’escullera  i  així  arribava  a  pescar  de  dues  a  tres  arroves  de  peix 
diàriament.

La  Guerra  Civil  espanyola  frenà  el  desenvolupament  d’aquesta  activitat,  i  hem 
d’esperar fins l’any 1940 per trobar els següents esdeveniments que actuaren com a 
propulsors de la pesca submarina a Catalunya.

Un  grup  de  barcelonins  es  desplaçaren  a  Niça,  portant  d’allà  alguns  fusells 
submarins francesos i d’altres accessoris i, amb ells van començar a practicar la pesca 
submarina per tota la costa catalana. Entre aquests pioners catalans trobem a Carles 
Martí, Joan Gimbernat, Amadeo Travé, Isidre Sistaré i el francès resident a Barcelona 
Marcel Foret.

L’any 1946, l’equip de waterpolo del C.  N. Barcelona es desplaçà a Perpinyà per 
jugar  uns  encontres,  i  d’allà  portaren  un  altre  tipus  de  fusell  submarí.  A  partir 
d’aquest grup es decideix estructurar aquesta activitat  i neix la Associació de Pesca 
Submarina (APS),  primera entitat de pesca submarina de l’estat espanyol, i també 
d’Europa. Entre els fundadors de l’entitat  podem anomenar a Lluís Sentís, Carles 
Martí,  Antoni Detrell, els germans Prat, Antoni Maria Puig, Sebastià Vergonyós, etc., 
entre molts d’altres.

A partir d’aquí, es fundaren d’altres clubs, com la S.P.A.S. de Mataró (1957). 

La Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques es funda com a tal l’any 1967.  

Durant el últims anys, les activitats subaquàtiques, tant de competició com de lleure, 
han experimentat un gran creixement a Catalunya. 
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