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Efectivament, dins dels grans enigmes i misteris que en-
volten el món animal, un dels més extraordinaris és el que 
cada any protagonitzen aquestes humils veïnes nostres. 
Es desconeix encara el recorregut exacte dels seus viatges, 
però el que se sap és que totes les anguiles europees –i 
aquí, evidentment, s’hi inclouen les que neden al Ter, al 
rec del Molí o al de l’Estany– neixen a la mar dels Sar-
gassos, prop de Cuba, a més de quatre mil quilòmetres 
d’Europa i a milers de metres de profunditat. 

La història d’aquest viatge és tota una epopeia: comença 
quan les femelles adultes, després d’una llarga estada d’uns 
vuit o nou anys al riu, fan cas de la crida de la natura 
i s’embranquen primer riu avall fins al mar, després 

ressegueixen un tros de Mediterrània 
fins a Gibraltar, 

t r a v e s s e n 

l’Atlàntic i no paren fins a arribar al Carib, on s’aparellen 
amb els mascles, desen la posta i moren. Fruit d’aquest 
gran esforç són les minúscules larves d’anguila que, per 
milers, són arrossegades pels corrents atlàntics de tornada 
cap a Europa en un viatge que pot durar un parell d’anys, 
durant els quals van creixent fins a convertir-se en angules. 
La resta és coneguda: les poques que puguin escapar de 
les xarxes que les esperen a les goles dels rius, pujaran 
amunt pel riu que les acollirà en la seva etapa adulta. Un 
cop allà, l’objectiu de l’anguila és menjar i créixer, cosa 
que no li comportarà gaires problemes, ja que la seva 
golafreria és prou coneguda. No refusa cap menja animal: 
insectes, cucs, cargols, peixos o qualsevol animal en estat 
de descomposició que hagi anat a parar al fons del riu. 
Amb aquesta gana, no és estrany que creixi fins a unes 
mides considerables; es coneixen casos d’anguiles que han 
assolit la llargada d’un metre i mig. 

L’anguila té unes capacitats físiques extraordinàries; és 
dels pocs peixos que sobreviu sense problemes, tant al riu 
com al mar. Pot estar llargues temporades de sequera ama-
gada sota el fang; sobreviu a mesos seguits sense menjar i, 
en situacions extremes, pot fer el que cap altre peix acon-

seguiria: sortir de l’aigua i 
desplaçar-se sobre 
la terra humida 
a la recerca d’una 
altra corrent d’ai-

gua. 

L’anguila

Parlem de natura

L’anguila és un dels peixos més populars dels nostres rius. Tothom sap que té forma de serp, que és 
de color gris i que és dificilíssim agafar-ne una de viva amb les mans, perquè rellisca més que el sabó; 
però el que molta gent desconeix és que es tracta d’una espècie capaç d’unes proeses que són fora 
de l’abast de moltes altres espècies i que les seves migracions, envoltades encara avui dia de moltes 
incògnites, constitueixen una de les més grans aventures del regne animal.
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Fa uns anys l’anguila era un dels peixos de riu més apre-
ciats pels pescadors locals. En terres de l’Ebre i al País Va-
lencià, encara avui dia manté un gran valor gastronòmic, 
ja que és l’ingredient fonamental d’un plat llegendari: 
l’allipebre. 

L’art més popular emprat per a la pesca de l’anguila era 
l’anomenat «botiró», un giny extraordinàriament pràctic 
i senzill, una autèntica joia de la saviesa popular. En un 
fil resistent d’uns cent cinquanta centímetres de llarg s’hi 
enfilaven cucs de terra fins a tapar-lo totalment. Després 
s’agafava aquest enfilall i es plegava en bagues d’uns sis o 
set centímetres de diàmetre, que es lligaven en forma de 
borla i es penjaven al final d’una canya de pescar amb un 

plom a sobre. El pescador només havia d’enfonsar la borla 
de cucs a l’aigua i esperar la picada de l’anguila. Normal-
ment, aquesta atacava l’engany amb tanta fal·lera, que les 
dents li quedaven enganxades a les bagues de cucs, i el 
pescador només havia d’aixecar amb suavitat el botiró per 
a treure l’anguila, que, desconcertada i fora de l’aigua, ser-
pentejava amb força per desfer-se del parany. Si hi havia 
sort, l’anguila queia sobre el paraigua que, a terra i obert 
de cara amunt, el pescador havia deixat preparat expressa-
ment. I d’allà cap al sarró!. Tota una lliçó de saber popular 
que s’està perdent i que en temps no gaire reculats va servir 
per a aportar proteïnes als sovint desproveïts rebosts dels 
nostres besavis. 
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