
6. Tècniques d’aproximació 

6.1. Introdució

Per tal de poder apropar-nos als peixos i d’aquesta manera poder capturar-los, cal 
posar a la pràctica un seguit d’accions tècniques, basades en el coneixement del 
comportament de les diferents especies i del seu hábitat.

No podem pas nedar darrera els peixos, ja que aquests conèixen sobradament les 
intencions d’aquest depredador que es submergeix per capturar-los i saben que les 
seves incursions submarines estàn limitades a un breu període de temps, i tan bon 
punt es senten perseguits, fugen a majors profunditats o bé s’amaguen a recons 
inexpugnables de les seves fortaleces rocoses.

Amb els anys de pràctica i amb els coneixements acumulats de varies generacions 
de pescadors submarins, s’han anat pulint diferents tècniques per tal de que en les 
nostres incursions submarines tinguem possibilitats d’obtenir alguna recompensa 
en  forma  d’una  captura  que  ens  doni  la  satisfacció  i  ens  animi  a  continuar  i 
progressar en la pràctica d’aquest esport.

Així,  ens  trobem  amb  tres  tècniques  bàsiques  que  hem  de  dominar  si  volem 
afrontar les nostres sortides de pesca amb garantíes d’omplir el passador:

• La pesca a l’espera
• La pesca al cau
• La pesca a la caiguda

A continuació explicaré les característiques principals d’aquestes tècniques, tot i 
que  aquesta  informació  és  només  la  base  teórica  que  cada  pescador  novell  a 



d’intentar  aplicar  a  la  seva  pràctica,  i  perfeccionar-la  en  funció  de  les  seves 
característiques  personals  i  dels  coneixements  que  es  vagin  adquirint  amb  la 
propia experiencia i pràctica continuada de la pesca submarina.

6.2. La pesca a l’espera

6.2.1. Definició

Aquesta  és  una  técnica  que,  com  el 
seu nom indica, consisteix en esperar 
que el  peix s’acosti  a nosaltres,  atret 
per  la  seva  natura  curiosistat,  per 
veure quí és l’intrús que ha entrat en 
el seu territori.

Dit  d’aquesta  manera  sembla  molt 
fácil,  però per  obtenir  bons resultats 
cal  conjugar  tot  un seguit  de factors 
condicionats,  molta  experiencia  i 
pràctica.

6.2.2. Factors condicionats d’aquesta tècnica

Per començar, hem d’estar en un bon estat de  forma física, ja que en la majoria 
d’ocasions cal fer apnees llargues, i a ser posible, encadenar-les amb un bon ritme, 
escursant el temps de recuperació per, d’aquesta manera, tenir més possibilitats 
d’èxit.

El posicionament del nostre cos també serà fonamental. Cal trobar un lloc adequat 
en el  relleu del  fons  marí  per tal  de quedar  integrat  en el  medi.  Buscarem un 
passadís  entre  dues  formacions  rocoses  o  coralígenes,  un  marge,  l’ombra  que 
origina  una  llosa,  etc.,  per  tal  de  no  cridar  massa  l’atenció  i  quedar  prou 
mimetitzats per no espantar el peix abans que sen’s acosti.

També és important tenir en compte l’orientació respecte del sol o de la corrent. En 
principi  és  millor  buscar  una  posició  que  ens  deixi  el  sol  a  l’esquena,  ja  que 
d’aquesta manera el  peix no ens distinguirá amb massa claredat i  a més no es 
produiran reflexos que el puguin espantar en els vidres de les ulleres, fusell, etc.
De la mateixa manera, sembla més correcte orientar-nos de cara a on vé la corrent, 
ja que el peix acostuma a venir en aquesta direcció, tot i que amb l’experiència i la 
pràctica veurem que no sempre és així. El que si és veritat, que el peix s’acostarà 



més ràpidament a la nostra posició si vé a favor de corrent que no pas si l’ha de 
remuntar.

El  material que  utilitzem  també 
jugarà  un  paper  fonamental. 
Començant pel correcte lastrat, ja que 
si no calculem bé el pes del plom que 
portem,  podem  tenir  dificultats  per 
mantenir-nos  en  la  posició  de 
completa immobilitat que cal adoptar 
per no alterar al peix. En aquest sentit, 
haurem  de  posar-nos  més  o  menys 
plom  en  funció  de  la  fondària  que 
haguem triat. 

Sobretor a l’hivern, que és quan 
s’utilitza més aquesta técnica, quan 
portem un vestit isotèrmic més 
gruixut i per tant amb ajor flotabilitat 
i a més baixem a menor fondària, 
caldrà carregar-se més de plom, i fins 
i tot ens posarem pès als turmells, 
pertal que les aletes no s’aixequin del 
fons, cosa que podría fer fugir a un 

peix que s’acostés. 

Això és encara més necessari quan les condicions del mar no són gaire bones. Amb 
mar de fons, onades importants o corrent, sobretot a poca fondària, el fet d’anar 
amb poc plom faria imposible mantenir-nos en una bona posició.

El vestit isotèrmic a de garantir el correcte aïllament tèrmic, ja que és fonamenal 
per fer una bona espera el fet de no tenir fret,  ja que aquest és un dels factors 
condicionants més importats pel que fa a la durada de l’apnea.

La màscara ha d’adaptar-se perfectament a la nostra cara, ja que si deixa escapar 
bombolles d’aire, aquestes espantaran als peixos que estiguin a la vora.

El  fusell  s’ha  d’adaptar  a  les  circumstàncies.  En  condicions  d’aigua  amb  poca 
visibilitat, portarem fusell de 75 o 90 cm. També depèn de l’especie que volguem 
capturar, ja que hi ha peixos que s’aproximen més fàcilment,  com és el cas del 
llobarro o la llisa. Amb molta visibilitat haurem de portar fusells més llargs, de 100 
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o fins i tot 120 cm. En cas de la pesca d’especies més desconfiades, com el cas del 
dèntol i la dorada, és convenient utilitzar fusells d’aquesta mida.

La mida del fusell també es veurà condicionada per les condicions el mar, a part de 
la visibilitat,  ja que en cas de mar de fons, per exemple pescant a l’espuma, no 
podem portar un fusell massa llarg, doncs ens seria difícil orientar-lo correctament. 
En aquestes situacions s’ha de dur un fusell de 75 cm., per tal de que sigui molt 
manejable i el puguem cambiar de posició ràpidament i sense problemes.

Com  acabem  de  veure,  les  condicions  del  mar també  són  condicionants  en  la 
pràctica  d’aquesta  técnica.  La  visibilitat  i  la  mala  mar,  onades  o  mar  de  fons 
determinaran de quina manera podem aplicar aquesta técnica. L’espera es gaire bé 
l’única técnica de pesca que podrem utilitzar si la visibilitat és molt limitada.

Un bon estat  de  relaxació  també és important,  ja que ens permetrà allargar les 
apnees  i  fer  les  esperes  sense  nervis.  El  fet  d’estar  relaxat  al  fons,  sentir-nos 
completament integrats en l’entorn, no fer moviments amb el cap buscant el peix, 
augmentarà les possibilitats de que sen’s acosti el peix.

6.2.3. On utilitzar l’espera?

L’espera és una técnica que es pot utilitzar en qualsevol tipus de fons i a qualsevol 
fondaria. En funció del tipus de peix que busquem, haurem de realitzar les esperes 
en un lloc o altre.

Per  exemple,  si  volem  trobar  llobarros  a  l’hivern,  podem  fer  esperes  a  poca 
fondària i a zones on s’alterni la pedra amb sorra, com puntes, escolleres, barres...

Si el nostre objectiu és el dèntol, haurem de buscar zones de molta profunditat on 
hi hagi alternança de pedra o coralígen i posidònia. Podem fer les esperes a les 
zones limitants entre la pedra i la posidònia, a la pedra mateix, ben camuflats, o 
fins i tot en mig de la praderia.

Alguns pescadors utilitzen petits trucs per fer que el peix s’acosti, com pot ser fer 
sorolls amb la gola, amb la culata del fusell, agafant pedretes del fons i moure-les 
entre els dits o fins i tot deixa anar bombolles. D’altres pescadors aseguren que no 
cal fer res d’això, ja que el peix ja sap que hi ha un intrús, pel sorolls que podem 
haver fet amb el cop de ronyons i la baixada, i només amagant-nos ja s’acostarà per 
veure què passa.



6.2.4. Variants de l’espera clásica

Podem distinguir altres modalitats d’espera:

• Espera a cau  : abans de mirar un cau, podem fer una esper a la boca del cau, 
per intentar capturar algun peix que surti mogut per la curiositat. D’aquesta 
manera  no  espantarem  als  companys  que  hi  ha  dins.  Utilitzant  aquesta 
técnica podem fer varies captures abans de mirar directament el cau. De la 
mateixa manera, un cop mirem el cau, podem fer petites esperes per veure 
si algun peix passa d’un cantó a l’altre, i així capturar-lo. Aquesta técnica és 
força utilitzada en escolleres.

• Espera entre dues aigües  : es tracta de mantenir-se immòbil entre aigües, per 
intenta capturar peixos de pas, com són les servioles, palometes, bonítols, 
tunyines i grans pelàgics. Una variant d’aquesta técnica és la de l’aranya, 
que consisteix en penjar-se amb el cap de la boia , en zones de gra fondària i 
a la vora de seques lluny de la costa, en mig del blau, esperant el pas de 
grans pelàgics.

• En  superficie  :  en  determinades  zones,  com  esculleres,  puntes,  esculls, 
podem  fer  esperes  sense  submergir-nos.  Cal  però,  molta  paciencia  i 
aprofitar el relleu de la costa per amgar-nos, i una gran velocitat de reacció i 
reflexes per disparar ràpidament el peix que s’acosta.

• Pesca a la índia  : aquesta técnica és utilitzada molt pels pescadors del nord, 
que efectúen petits desplaçaments a ras del fons, aprofitant el relleu, i els 
alternen  amb  petites  esperes.  D’aquesta  manera  multipliquen  les 
possibilitats de trobar peixos i els poden sorprendre mentre estan menjant o 
mentre circulen fora dels seus refugis.
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6.3. La pesca al cau

6.3.1. Definició

Aquesta técnica consisteix en buscar al peixos dins dels seus refugis rocosos. Els 
refugis  poden  ser  des  d’una  simple  llosa  que  els  hi  dona  ombra  fins  un 
inexpugnable laberint de tunels al coralígen.

Com hem dit en parlar de la pesca a 
l’espera,  els  peixos  han  après  a 
desconfiar  del  pescador  submarí,  i 
quan  s’adonen  de  la  seva  presència 
intentaran allunyar-se o bé amagar-se 
en els caus que formen les estructures 
rocoses  del  seu  hábitat.  És  per  això 
que  cal  una  acurada  técnica,  un 
control  del  moviments  absolut,  una 
meticulosa  recerca  i  un total  domini 
del material per poder obtenir alguna 
captura en aquestes situacions.

6.3.2. Quins peixos podem capturar al cau? 

Bàsicament  utilitzarem  aquesta 
técnica  per  capturar  les  espècis  de 
costums  bentòniques,  es  a  dir, 
aquelles  que viuen més o  menys de 
manera permanent en el substrat que 
forma  el  fons  marí,  i  més 
concretament  en  l’hàbitat  rocós  que 
formen  determinats  accidents: 
desprendiments al peu dels acantilats, 
barres  de  pedra,  pedres  aïllades  en 
mig  de  les  praderíes  de  posidònia, 
fons de coralígen, baixos, etc.

Entre aquestes espècies  podem distinguir  aquelles que estableixen el seu territori 
d’una manera més fixe, amb un cau  gairebé propi i un radi d’acció limitat, i unes 
altres que, tot i considerar-se bentòniques, ja que desenvolupen gairebé totes les 
seves activitats en el substrat del fons marí, no tenen un cau fixe, i  es refugien a les 
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pedres, per protegir-se dels depredadors, per descansar o per reproduïr-se, i van 
alternant  curtes  estades  en  determinades  zones  amb desplaçaments  i  fins  i  tot 
migracions a d’altres llocs.

Al primer grup i pertanyen el nero, el corball,  la mollera, el congre, la murena, 
l’escórpora, les diferents espècies de làbrids, l’abade...

Al segon grup hi ha el sard, l’orada, el llobarro, i fins i tot les llises.

També  podem  trobar  encauats,  tot   i  que  d’una  manera  més  esporádica  i 
excepcional, peixos de costums pelàgiques, es a dir, aquells que es passen gairebé 
tot  el  temps  nedant,  desplaçant-se  continuament,  com poden ser  el  déntol,  les 
servioles, les palometes, els pagres... 

6.3.3. Com mirarem les pedres?

Com  a  qualsevol  tècnica 
d’aproximació,  la  paraula  clau  és  la 
discrecció.

Per començar, des del cop de ronyó i 
el descens s’han de realitzar sense fer 
sorolls. Alguns pescadors es treuen el 
tub  de  la  boca  en  començar  el 
descens,  per  evitar  el  soroll  que  fan 
les bombolles d’aire. Aquesta mesura 
és  realment  eficaç  quan  pesquem  a 
poca profunditat.

L’aproximació a les pedres que volem mirar s’ha de fer amb suavitat, sense fer 
moviments  sobtats.  En  primera  instància,  podem  fer  petites  esperes  a  les 
proximitats del cau, ja que moltes vegades surten alguns exemplars, normalment 
els més petits, moguts per la curiositat. En ocasions aquesta técnica també funciona 
amb preses importants, com són el nero o l’abade. Si aconseguim capturar-los en 
aquestes condicions, amb un precís tret al cap, ens odem estalviar hores de treball 
per desenroca-los.

Quan ja ens decidim a mirar directament el cau, la millor opció és atacar-lo en 
posició invertida, evitant introduïr primer el fusell, ja que aquest espantaría al peix. 
Haurem d’entrar a l’hora amb el cap i 
el fusell, subjectant-lo amb el braç

javascript:;


retrassat i agafant l’empunyadura de 
tal  manera  que  el  dit  polze  sigui  el 
que  estigui  disposat  per  premer  el 
gallet. Amb l’altre mà podem frenar el 
moviment agafan-nos a la pedra, com 
a  punt  de  recolzament.  En  segona 
instancia,  amb  la  mà  lliure  podem 
accionar la llanterna, per tal de buscar 
a tots els recons del cau. Un cop  hem 
entrat al cau, i si les seves dimensions 
ho  permet,  podem  variar  la  manera 
d’agafar el fusell, realitzant un ràpid 
moviment amb la mà, i posant ja el dit 
índex en posició de premer el gallet. 

Pel que fa a l’aproximació, cal evitar dirigir-nos a l’entrada del cau frontalment, ja 
que el peix ens veuría amb molta antelació i el més probable és que quan mirem a 
l’interior ja no el trobem.

Pel que fa a l’ús de la llanterna, hem d’evitar abusar-ne. Si és posible procurarem 
habituar-nos a la foscor i intentar distinguir algun reflèx de les escates del peix, o 
fins i tot dels ulls. Alguns pescadors tanquem lleugerament els seus ulls durant la 
darrera part del descens, per habituar la mirada a la foscor. També és interessant 
aprofitar  les  entrades  de  llum  que  moltes  vegades  hi  ha  als  caus,  i  d’aquesta 
manera  disparar  als  contrallums,  qan  es  retallen  perfectament  les  siluetes  dels 
peixos que es resguarden a l’ombra de les pedres. En la major part dels casos, la 
llum de la llanterna espanta els peixos. Cal recordar també que en alguns països i 
comunitats autònomes s’ha prohibit l’ús de la llanterna per a la pràctica de la pesca 
submarina.

En  la  majoría  de  casos,  la  pesca  al  cau  passa  per  una  exhaustiva  i  metódica 
inspecció de tots els caus, escletjes i pasadizos que forma el relleu rocós del fons 
marí. En moltes ocasions trovarme peixos on menys ens esperem. És per això que 
no hem de defallir i perseverar en la tasca.

Amb l’experiència també s’apren a distinguir les pedres bones de les dolentes, i en 
moltes ocasions no caldrà mirar tots els forats, si nó només aquells que ens donin 
indicis de ser el refugi òptim d’una peça important.

També és interessant saber quins peixos podem trobar segons el tipus de pedra. 
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En zones que alternin pedra i sorra, amb forats espaiosos i de fons de sorra o grava, 
és fácil trobar orades i fins i tot llobarros que s’han aturat a desovar.

En roques  aïllades  en  mig de  les  posidònies,  tenim moltes  garantíes  de  trobar 
corballs.

En el  coralígen zona amb gran explosió de vida,  hi  habiten tottipus d’espècies: 
neros, corballs, sards, escórpores....La pesca en aquest fons és molt agraïda, tot i 
que en ocasions, aquest fons forma un complex conjunt de laberints que dificulta 
molt la captura d’algun peix.

En zones de roques aïllades en mig de platges de sorra, a molta fondària, tenim 
totes les garantíes de trobar neros, abades, corballs, i en ocasions núvols de sards 
que no s’encauen,  i  que quan ens acostem es limiten a entrar i  sortir  d’alguna 
pedra.

En  qualsevol  cas,  per  progressar  i  disfrutar  d’aquest  esport,  cal  buscar 
continuament noves zones, practicar en tot tipus de fons i no limitar-se a pescar 
sempre al mateix lloc. Amb el temps agrairem els petits sacrificis i temps invertit 
en aquestes tasques.

6.3.4. Quin material utilitzarem per pescar a cau?

La primera pregunta que es fa el principiant és la de quin fusell utilitzar. Per a la 
pesca al cau, el més recomanable és el fusell de 75 cm. Aquesta mida ens permetra 
mirar gairebé tot tipus de cau.

En  ocasions  però,  degut  a  les  reduïdes  dimensions  dels  forats,  dels  recons  o 
s’amaga el peix, és convenient utilitzar un fusell de 50 cm. També és molt útil en 
aquestes situacions el fusell curt d’aire, amb una fitora que permet immobilitzar el 
peix un cop clavat,  evitant que es debatí  i  espanti  als  seus companys.  Aquests 
fusells curts són ajuda per realitzar un segon tret per un altre forat quan el peix 
s’enroca i no hi podem accedir pel lloc on s’ha disparat.

Quan pesquem a molta fondaria i els caus són més amples, amb la possibilitat de 
capturar un peix de mides importants, com és el nero, podem utilitzar el fusell de 
90 cm. En casos extraordinàris també pode pescar a cau amb el de 100 cm.

El  que  és  important  és  saber  acomodar-se  i  adaptar-se  a  les  diferents 
circumstàncies i treure’n tot el profit que sigui posible.



La llanterna també és fonamental, però com ja hem comentat en l’apartat anterior, 
no hem d’abusar-ne. En darrera instancia, ens permetrà mirar els recons més foscos 
dels caus, i ens permetrà asegurar un segon tret quan ja tinguem clavada una peça 
important, per evitar que es desclavi.

El tub respirador haurà de ser flexible, ja que si és rígid té l’inconvenient de fer 
soroll quan ens introduïm en el forats i toca amb les pedres, i a més podría fer que 
la  mascara es mogui  o fins  i  tot  sen’s  perdi  en quedar trabat  el  tub en alguna 
escletxa.

També és interessantportar una mascara de dimensions reduïdes, ja que d’aquesta 
manera no ens molestarà quan mirem forats petits, quan tinguem que introduïr el 
cap en escletxes estretes.

Per acabar, cal portar un desenrocador, instrument fonamental per extreure arpons 
que s’han quedat clavats al coralígen o entre dues pedres, i inclús per estirar de 
l’arpó quan tenim una peça important clavada. Amb el desenrocador podrem fer 
més força que no pas estirant directament de l’arpó o del fil.

El ganxo desenrocador també és útil per treure peces com el nero o l’abade, que 
s’enroquen amb molta força. Si podem arribar a clavar els opércles o la mandíbula 
del peix amb el ganxo, podrem estirar amb més garantíes per extreure’l del seu 
refugi.

6.4. La pesca a la caiguda

6.4.1. Definició

La  técnica  de  pesca  a  la  caigua 
consisteix  en  realitzar   la  fase  del 
descens  literalment  “caient”  amb  la 
máxima  discreció  i  amb  els  mínims 
moviments  amb  l’objectiu 
d’inspeccionar el fons marí, localitzar 
una  posible  presa  o  llocs  on  poden 
amagar-se, i aproximar-s’hi per tal de 
realitzar  una  captura  o  avaluar  la 
situació  per  realitzar  posteriors 
descensos amb garantíes d’èxit.

Aquesta técnica requereix un mestratge important  pel  que fa al  control  del  cos 
durant aquesta fase de descens.

6.4.2. Com realitzarem la caiguda?
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 De la mateixa manera que en les dues 
anteriors tècniques, les accions que es 
realitzen  en  començar  l’immersió 
determinen  en  gran  mesura  la 
correccó i l’èxit de la caiguda.Així, el 
cop de ronyó s’haurà de realitzar amb 
total  correcció,  i  haurem  de  posar 
especial  atenció  en  no  començar  a 
realitzar  moviments  amb  les  aletes 
fins  que  aquestes  estiguin 
completament  submergides.  Això 
serà  especialmet  important  quan 
realitzem caigudes  a  poca  o  mitjana 
profunditat.
  

Els primers moviments d’aleteig es faràn amb molta amplitut, amb suavitat però a 
l’hora amb potència, fins arribar a asolir la flotabilitat negativa, moment en que 
deixarem de realitzar moviments de cames per deixar-nos caure.

A partir d’aquest moment, evitarem qualsevol moviment sobtat, no moure’m ni el 
cap, ni els braços, ens mantindrem immòvils, i únicament utilitzarem les aletes per 
dirigir  la  nostra trajectòria,  amb suaus i  precisos  moviments  de turmell  per tal 
d’orientar les pales, que a manera de timó, ens orientaran cap a la direcció que 
vulguem seguir. De la mateixa manera, també les utilitzarem per frenar la caiguda 
si assolim una velocitat massa elevada, sobretot si localitzem una posible presa.

Molts  pescadors  mantenen el  fusell  al  costat  del  còs  durant el  descens,  per tal 
d’amagar-lo, i no és fins el moment d’encarar al peix  que no extenen suaument el 
braç cap endavant, apuntant amb precisió per disparar i culminar l’acció técnica.

Aquesta técnica, tot i que es pot utilitzar a qualsevol profunditat, cobra més interés 
i major importancia en aigües netes i a grans profunditats.

També  és  molt  utilitzada  com  a  mètode  per  inspeccionar  les  zones,  realitzant 
caigudes  a  mitges  aigües,  sense  arribar  al  fons,  fent  llargues  planejades  per 
localitzar al peix o caus interessants.
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6.4.3. Quin material utilitzarem?

En l’apartat  anterior  en  comentat  la 
importancia  de  saber  adaptar  el 
material a les diferents situacions. En 
el  cas  de  la  caiguda,  normalment  el 
tret  es  realitza  des  de  distancies 
llargues,  fora  de  cau i  contra  peixos 
de  bona  mida.  Ès  per  això  que  els 
fusells que utilitzarem seran llargs, de 
100 cm i fins i tot de 120.

Les gomes del fusell seran potents, de 18 o 20 mm de diàmetre. El fil utilitzat serà 
el  de  nylon  o  corda  de  raqueta,  i  el  carret  serà  d’ús  obligatori.  La  majoria  de 
pescadors porten el carret al mateix fusell, tot i que alguns preferèixen portar-lo al 
braç o a la cintura, tot i que aquesta pràctica només és aconsellable si es té molta 
experiència  i  una  molt  bona  forma  física,  ja  que  en  cas  de  clavar  una  peça 
important,  normalment un pelàgic de gran tamany pot ocasionar dificultats per 
arribar a la superficie,  amb perill  de patir un síncope.  Aquests  pescadors solen 
argumentar que el fet de portar el carret al fusell facilita que el fil s’enredi a les 
gomes, havent de deixar el fusell abans d’arribar a la superficie.

El  vestit  isotèrmic  serà  preferiblement  de  goma llisa  exterior,  ja  que  facilita  el 
lliscament durant el descens, amb la qual cosa es guanya velocitat, s’economitza 
esforç i es por reduïr el plom, amb la qual cosa podem guanyar en temps d’apnea i 
en seguretat.

En pescar  a molta  fondaria,  s’agraeix l’ús  d’aletes  amb pala de fibra,  amb una 
resposta més potent. Amb aquestes aletes es guanya fondària amb més facilitat, tot 
i  que  també cal  dir  que  són  més  fràgils  que  les  de  goma  o  pala  de  plàstic,  i 
evidentment també són molt més cares.

El  pèndol  o  cinturó  llargable  també  són  recomanables,  si  no  gairebé 
imprescindibles, ja que ens permetrà baixar amb més rapidesa i asegurar un ascens 
més segur. Alguns pescadors calculen la llargada del cap del pèndol de tal manera 
que aquest  no  arribi  al  fons,  per  tal  que quedi  suspès sense  tocar  les  pedres  i 
d’aquesta manera eviten que faci soroll i espanti al peix. Això però només es pot 
fer quan les condicions de mar són favorables, sense corrent, ni onada i amb molta 
visibilitat.

6.4.4. Quins peixos podem pescar a la caiguda?
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Un  bon  pescador,  us  podría  contestar  que  en  principi  tots  els  peixos  són 
susceptibles de ser pescats a la caiguda, sempre que la nostra técnica sigui bona i 
que coneguem el comportament de cada espècie, i d’aquesta manera ens podrem 
anticipar ales seves reaccions.

De totes maneres, hi ha espècies que són més asequibles o que la seva captura amb 
aquesta técnica pot ser força asequible.

Un peix que podem capturar amb certa facilitat utilitzant aquesta técnica és el sard 
soldat  o imperial.  Amb aquesta técnica ens podem acostar  a aquest  peix fins  a 
disparar-li abans fins i tot que comenci a fugir realitzant zigazagues per despistar-
nos. 

El sard comú és una altra espècie relativament fácil de pescar d’aquesta manera, 
sobretot si es troba en grans grups, en les èpoques prèvies a l’aparellament.

Els grans serrànids, com el nero o l’abade també es poden capturar utilitzant la 
caiguda,  sobretot  si  pesquem  a  profunditats  importants  i  en  zones  poc 
concorregudes per pescadors submarins. Si tenim la sort de trobar barres aïllades 
verges lluny de la costa, amb aquesta técnica podrem disparar a bons exemplars 
que probablement no s’espantin fàcilment devant la nostra presència.

Amb la combinació de la caiguda i l’espera entre dues aigües podrem capturar la 
gran majoria de peixos pelàgics,  com la serviola, la palometa i els bonítos. Una 
técnica que ens pot permetre capturar més d’un d’aquests exemplars, sobretot pel 
que fa a les servioles, consisteix en deixar penjada entre dues aigües la primera 
captura. Fent això, la resta del grup, lluny d’espantar-se i fugir, acostuma a quedar-
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se al costat de la peça ferida. D’aquesta manera podrem baixar repetides vegades i 
fer varies captures.

La captura d’altres espècies,  com pot ser el  llobarro i  sobretot  el  déntol,  es pot 
considerar gairebé un art utilitzant la caiguda, i està reservada a pescadors amb 
una gran experiencia i un gran domini d’aquesta técnica.

6.5. Consideracions finals

Si volem progressar en aquest esport cal practicar aquestes tècniques bàsiques fins 
arribar a adquir un bon domini de totes elles. Hem d’experimentar i no estancar-
nos en la pràctica d’una sola modalitat.

En  el  transcurs  d’una  jornada  de  pesca,  i  depenent  de  les  circumstàncies, 
utilitzarem  les  diferents  tècniques,  i  fins  i  tot  en  una  sola  baixada  podem 
combinar-les totes o gairebé totes.

Es pot començar la baixada amb una caiguda, continuar amb una petita espera i 
culminar l’apnea mirant un cau. En una altra ocasió,  després  de mirar un cau, 
podem  veure  abans  de  desenganxar-nos  del  fons  que  hi  ha  peixos  en  les 
proximitats, i realitzant una espera podem aprofitar la mateixa baixada per fer una 
bona captura.

Hi ha una sèrie de tècniques paral.leles a la pràctica de la pesca submarina que cal 
conèixer  i  arribar  a  dominar  per  progressar  i  arribar  a  un bon nivell.  Les  més 
importants són:

• Lectura de les cartes marines
• Utilització de la sonda i del GPS
• Agafar correctament les senyes de les zones de pesca
• Prospecció de la zona amb un planejador
• Coneixements bàsics de meteorología
• Conèixements bàsics de biología marina: èpoques de reproducció, habitats, 

comportament, etc. De les diferents espècies.
• Bricolatge bàsic del material i innovacions personals.

Una  recerca  constant,  formació  continuada  i  el  fet  de  compartir  experiències  i 
coneixements amb companys de pesca ens faran progressar i  d’aquesta manera 
gaudirem al màxim de cada sortida de pesca.
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