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editorial
nera de fer-ho és explicant casos que s’han anat succeint al llarg
dels anys perquè, malgrat el dany irreparable que han fet, serveixin
ara per intentar evitar-ne de futurs.
He parlat amb molta gent i tots coincideixen en el mateix: mai pots
dir “d’aquesta aigua no en beuré!”. Encara que sembli impossible,
el més professional de tots els professionals, pot patir un accident el dia que baixi la guàrdia. NO ENS PODEM PERMETRE EL
LUXE D’OBLIDAR MAI PRENDRE TOTES LES MESURES DE
SEGURETAT MENTRE S’ESTÀ CAÇANT, no val a relaxar-se, des
de l’inici ﬁns al ﬁnal de la cacera. Aquesta és la primera de les 7
causes de les què us parlava al començament de l’editorial.
Dit això i, canviant de tema, ens trobem a l’equador de la caça
major i a les acaballes de la menor. Parlant de caça menor, recordeu que les perdius que ara queden, són les veritables resistents
de l’espècie, les que deixaran una millor genètica a les àrees de
caça i per tant asseguraran una millor qualitat de cara a la propeBenvingut any 2015, ple d’aventures cinegètiques, salut per a dis-

ra temporada. Per això, sigueu benevolents i penseu en el demà,

frutar-les i euros per costejar-les.

l’espècie us ho agrairà. Per treure-us el “cuquet” de la caça, po-

Com és tradició, ens hem de plantejar nous objectius per anar

deu aproﬁtar per ajudar a les colles del senglar tot participant en

complint durant l’any nou i des de Cinegeticat no volem ser dife-

batudes o bé passant bones estones tirant als tords o, ﬁns i tot,

rents! Seguint amb allò que sovint sentim als mitjans, poc original,

anant a la caça de la becada, que sembla que aquest any està

però efectiu, ens volem ﬁxar especialment en temes concrets i

essent generosa.... de caça no us en faltarà!

rellevants en cada edició: 7 publicacions, 7 causes!

Per acabar, i per tractar algun tema més purament polític, fruit de

Seguint amb tradicions, quan s’acaba l’any també es fa una va-

peticions de bons amics i subscriptors, m’he pres la llibertat d’en-

loració dels mesos deixats enrere... En aquest sentit, no puc evi-

viar una sèrie de qüestions referents a la caça a la nova formació

tar ser crític, de fet, jo sóc així. Hem tancat l’any amb suﬁcients

política PODEMOS per saber ben bé per on es mouen els seus

accidents en acció de caça com per autoexigir-nos començar a

ideals i intencions. De moment encara no han respost, suposo que

canviar certes tendències. De fet, un sol accident, sobra, molesta,

no és gaire bona senyal pel nostre col·lectiu, esperarem a veure

emprenya, dol. Tots coincidim que els accidents han existit sem-

si respiren...

pre, tots coneixem casos propers amb més o menys sort. El que

Comencem un nou any, una nova i verge etapa. L’hem d’escriure

cal, però, és saber desgranar també els accidents fortuïts del que

nosaltres, els caçadors. Endavant, força, diversió i PRECAUCIÓ!

són imprudències o negligències.
És aquest últim punt el que hem de treballar de valent! Treballar-hi

Eduard Melero

ﬁns a eliminar-les! M’agradaria poder contribuir, mitjançant la re-

Director

vista, a eliminar els accidents cinegètics. Penso que una bona ma-

Recordeu que podeu enviar les cartes al director utilitzant el següent correu: cinegeticat@cinegeticat.cat

Cinegeticat
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caça news
LA UNIÓ FA LA FORÇA

i el president de la societat Vall de Llémena, Sr. Joan Oliveras Saubí.
Adam Rius Costa, gosser i cap de la colla de Santa Pau, i el
president de la societat, Sr. Daniel Terrades Estanyol.

Macrocacera extraordinària

Joel Grabalosa Marguí, gosser i cap de colla de Sant Iscle
i president de la societat Coll de Bas-Joanetes.

del senglar

Cada Societat i les colles amb les respectives juntes, associats, propietaris i caçadors del senglar fan possible

Cada Societat i les colles amb les respectives
juntes, associats, propietaris i caçadors del
senglar fan possible aquesta jornada!

aquesta jornada!

El passat dia 15 de novembre les colles de Sant Esteve de
Llémena, Sant Pau i Sant Iscle van organitzar la macrobatuda anomenada “La caça de les Medes”.

LA JORNADA
A primera hora ens vam asseure a taula a esmorzar. Sí, sí!
Un esmorzar de forquilla i ganivet. Cafès, pastes i carns a la
Zona de caça: Les medes, 800-900 hectàrees de terreny,

brasa o embotits amb pa i tomàquet.

del qual 3/4 parts són dins del Parc Natural de la Zona

Els ocupants de les parades que estaven en els punts més

Volcànica de la Garrotxa. Preciosos paratges, paisatges i

distants de la cacera van ser els primers de marxar del res-

biòtops que fan d’aquesta terra un lloc bucòlic per practi-

taurant; alguns van caminar gairebé una hora ﬁns a la seva

car la caça del senglar.

parada.

La zona de caça pertany a tres termes municipals (Santa
Pau, Sant Iscle i Sant Aniol de Finestres).
En Joan Martí Julià, tresorer de la colla de St. Esteve de
Llémena, explica que ja fa gairebé vint anys que la celebren! (Aquesta cacera la fem perquè es un vast territori i cal
molta gent i molt ben avinguda, cosa que intentem fer dos
o tres cops l’any. La densitat de senglars que hi ha és del
tot exagerada, són una plaga!)
En aquesta gestió s’hi impliquen les persones i entitats següents:
Xevi Oliveras Teixidor, gosser i cap de la colla de St. Esteve,
6
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tió dels senglars a la zona.
Es parla del següent:
• L’excés de cabirols que hi ha.
• Els canvis que han patit els nostres
boscos.
• Els costos originats de portar al
veterinari els gossos i el canvi que
ha suposat la genètica canina en els
gossos de caça.
• L’entrada de la gestió cinegètica
i els caçadors a les escoles per tal
de explicar-la i així iniciar un relleu
generacional de caçadors, ja que en
aquests moments està a la baixa.
La cacera es va desenvolupar entre alzinars, rouredes i fa-

La caça va ﬁnalitzar amb 67 porcs abatuts (el rècord oﬁcial

gedes por on discorren un reguitzell de recs i rieres.

en número d’exemplars abatuts és de 75).

Un total de 204 caçadors, 42 gossers per batre la zona i 19

Memorable jornada de caça del senglar. Que per molts

canilles de gossos van participar en la batuda.

anys es pugui celebrar!

Només arribar, encara que no s’havien deixat anar els gos-

Cinegeticat desitja salut i bona caça a tots els participants

sos, ja se sentien trets, esporàdics però trets.

i organitzadors.

Un cop els caçadors situats a les seves respectives para-

Vull agrair l’esforç d’en Joan Martí Julià (en Vinyes) per aju-

des i els gossers en els punts dictaminats per deixar anar

dar, convidar i aportar tot el seu coneixement per fer possi-

els gossos, comença la cacera.

ble aquest article!

Només quan es dóna l’ordre de deixar els gossos es co-

Moltes gràcies des de l’equip de CINEGETICAT

mença a sentir aquella meravellosa cantarella que fan, i poc

DANI CAMACHO

a poc van potejant ﬁns arribar als jaços dels senglars.
En poca estona ja comencen a sentir-se setis i empaits a diferents punts i es comencen a creuar amunt i avall. Tal com
si d’un grup d’orquestres que fan xarangues pels carrers
d’un poble es tractés, els empaits van amenitzant la jornada. Els gossers i els gossos fan un bon treball!
En certs moments les emissores no donen l’abast en el cúmul de desenllaços que es generen de cop! Uns amb més
sort i d’altres no...
Un veritable espectacle per als sentits i un magníﬁc ambient
cinegètic.
Per donar dades, puc dir que un servidor havia comptat 198
trets a les 12.17 h del matí.
Al ﬁnal de la cacera hi havia la feina de treure els senglars
caçats dins la zona de cacera rematats pels gossers, de les
parades, aplegar tots els gossos i recollir tots els caçadors
per anar passant cap als diferents punts per deixar els senglars abatuts i concloure la jornada.
Un cop acabada, i parlant amb gossers i organitzadors, es
proposa fer una crida als ajuntaments, Govern i ciutadania
per tal que vegin amb bons ulls la tasca dels caçadors i
s’ajudi el col·lectiu per poder fer compatible la caça i la gesCinegeticat
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PERÍODES
Perd
diu
i .

CACERA CONJUNTA, AL
TERME DE RUPIT I AMER

Segons l’ordre de vedes:
Les àrees de caça que encara disposin de permisos
per caçar cabirol femella ho podran fer del 4 de gener al 22 de febrer.
La caça de la Perdiu Roja s’acaba el 4 de gener.
La caça de l’Ànec Griset s’acaba el 18 de gener.
La caça de la Fredeluga s’acaba el 18 de gener

Un dels caçadors amb dos senglars abatuts.

El passat 22 de novembre les colles senglaneres de
Rupit, Tavertet, Vilanova de Sau i Amer van convocar
una cacera conjunta, al terme de Rupit i Amer.
Uns 110 caçadors es van aplegar per dur a terme
aquesta cacera i van abatre un total de 52 senglars,

Cabirol
Cabiirol
Cab
irol femella.

un dels quals va resultar que era creuat.
La jornada va transcórrer sense cap incident gràcies

Fredeluga.
Fredeluga
ga.

al compliment de totes les mesures de seguretat
MARIOLA RAFART / Fotograﬁes: JORDI SERRABASSA

Anecgriset.

Exemplar de senglar creuat.

1a batuda del Catalunya Team d’AEPES

Foto grup aepes

La cacera dels socis d’AEPES Catalunya i CINEGETI-

També cal destacar el dinar a l’hotel La Pedra, on no hi

CAT, organitzada per Cotos Mas, ha estat tot un èxit.

van faltar plats elaborats amb carn de caça i un mag-

S’han abatut 14 senglars entre 13 parades.

níﬁc pastís dissenyat pel cuiner dels socis d’AEPES, en

Un exemple d’organització, seguretat i companyonia

Jordi Álvarez

han fet possible una gran jornada de caça major.
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Cada cop a les grans
ciutats, com per exemple a Barcelona, hi ha
més casos d’ocells que
moren en estavellar-se
contra les vidrieres dels

CAMPIONAT D’ESPANYA
DE BECADA
Efecte mirall en una ﬁnestre.

ELS OCELLS
I ELS EDIFICIS

ediﬁcis per l’efecte mi-

Foto grup dels guanyadors.

En Jordi Morato Balmes guanya el XXIV campionat

La majoria d’aus que

d’Espanya de caça de becades, celebrat a Ribave-

moren solen ser mi-

llosa (Almarza de Cameros, La Rioja).

gratòries (com ara els

La prova ha estat organitzada per la Federació Ri-

tords) i un cop entren a

ojana de Caça i la Real Federació Espanyola de

la civilització topen amb

Caça (RFEC).

aquestes infraestructures arquitectòniques del segle

En Jordi amb el setter anglès, la Piua, i acompanyat

XX els creadors de les quals no han tingut en compte

del jutge de les Balears, Antoni Fontclara Martínez,

els danys col·laterals de l’efecte mirall que produei-

ha pogut aconseguir abatre la quota de 4 becades,

xen. És el mateix efecte mirall que els ha fet guanyar

amb 4 encertats trets, i ha entrat el primer al control

diversos premis d’ediﬁcació sostenible i/o ecològica

a les 12.48 h amb una puntuació de 2.000 punts.
Imatge: http://latareadejacobo.blogspot.com.es/

rall que se’n desprèn.

El segon lloc ha estat per Miguel Ángel Alonso Valdivieso, amb el setter anglès Roll. Ha fet 2 becades
amb 2 trets.
El tercer lloc ha estat per Iván Lobato Muriel, amb el
setter anglès Pongo, tutelat pel jutge català Josep
Collell Cufí. Ha fet 2 becades amb 2 trets però ha
arribat uns minuts més tard que el segon classiﬁcat.
És la primera vegada que un català guanya aquest
campionat.
ENHORABONA CAMPIÓ!!!
DANI CAMACHO

i ara esdevé realment una màquina de matar aus.
Segons els estudis d’investigadors, als EEUU s’estima una mortaldat anual de més de 1.000 milions
d’ocells.
Per solucionar aquesta problemàtica s’està provant
de posar adhesius als vidres, afegir persianes, fer
franges de colors... de manera que les aus puguin
detectar una barrera a l’ediﬁci
Cinegeticat
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MALATIES DE L’ISARD (GÈNERE RUPICAPRA)
L’isard és un petit remugant de
muntanya natiu del centre i el sud
d’Europa i Àsia Menor, on es presenta en dues espècies: l’isard del
nord (Rupicapra rupicapra) i l’isard
del sud (Rupicapra pyrenaica). La
primera espècie es troba en nombrosos massissos, com els Alps,
els Balcans, els Carpats, el Tatras
i el Caucas, i ha estat introduït a
Argentina i Nova Zelanda.

Pestivirosi (malaltia de la frontera) de l’isard.

La segona espècie es distribueix al sud-

sinó assenyalar les que tenen una incidèn-

progressivament i s’han produït nombro-

oest d’Europa, on es presenta en tres sub-

cia més gran sobre les seves poblacions, o

sos brots a Catalunya, França, Andorra i,

espècies: l’isard dels Apenins (R. p. ornata),

aquelles que podrien arribar a tenir impor-

més recentment, a l’Aragó, amb mortali-

que es troba a Itàlia i es considera vulnera-

tància per a la sanitat de les espècies do-

tats molt altes, entre el 20% i el 60%, però

ble ja que només hi ha tres subpoblacions

mèstiques o la salut pública.

en ocasions han assolit valors superiors al

i el nombre total d’individus és petit; l’isard
del Cantàbric (R. p. parva), que és a la Serralada Cantàbrica i l’isard pirinenc (R. p.

85%. Els animals malalts presenten símp-

MALALTIES
INFECCIOSES

pyrenaica), localitzat a les muntanyes dels

tomes inespecíﬁcs, com per exemple canvi
de comportament, diﬁcultat de moviment,
debilitat i aprimament, i d’altres més carac-

Pirineus.

Pestivirosi

terístics com alopècia i hiperpigmentació

A Catalunya, l’isard ha experimentat un in-

La pestivirosi de l’isard és una infecció ví-

de la pell. Després d’aquest greus brots,

crement durant les últimes dècades gràci-

rica d’aparició recent, però que es coneix

han aparegut diversos escenaris epidemi-

es a una protecció i gestió adequades, tot

des de fa molts anys a l’ovella i la cabra. En

ològics: mentre que unes poblacions es

i que més recentment aquesta tendència

aquestes espècies l’afecció que ocasiona

recuperen i evolucionen favorablement,

s’ha invertit a causa de l’aparició de proces-

s’anomena “malaltia de la frontera”, perquè

d’altres es veuen afectades repetidament i

sos patològics, com ara la pestivirosi. En

va ser descoberta a la regió fronterera entre

no s’acaben de recuperar, la qual cosa re-

general, l’isard pateix les mateixes malalties

Anglaterra i Gal·les. Fins al moment, l’isard

presenta un problema per a la seva gestió.

que afecten els remugants domèstics, tot i

pirinenc és l’única espècie salvatge en què

En un estudi retrospectiu es va trobar la

que algunes d’elles es poden manifestar de

s’ha identiﬁcat. La primera epidèmia va ser

presència del virus en dos isards mos-

forma molt diferent. En aquest article no es

descrita a Catalunya, a la Reserva Nacio-

trejats l’any 1996, és a dir 5 anys abans

pretén fer una descripció exhaustiva de to-

nal de Caça de l’Alt Pallars, els anys 2001 i

del primer brot de la malaltia, i s’han tro-

tes les malalties que poden afectar l’isard,

2002. Des de llavors, la malaltia s’ha estès

bat anticossos en animals sans ja des de

10 Cinegeticat

Detall de les lesions a la boca d’un isard jove amb ectima contagiòs.

Ull amb opacitat de la còrnea d’un isard afectat de queratoconjuntivitis infecciosa.

l’any 1990. Això indica que el virus ha estat

en isards es pensa que provenen dels ani-

ungulats salvatges a ﬁ de garantir que no

circulant en les poblacions d’isards molt

mals domèstics.

esdevinguin un reservori de la malaltia.

produir mortalitat ni problemes en la dinà-

Brucel·losi

Queratoconjuntivitis infecciosa

mica de les poblacions. És per això que la

És una malaltia molt contagiosa que

Es tracta d’una malaltia també molt con-

hipòtesi més probable és que l’aparició de

afecta nombroses espècies d’animals

tagiosa que afecta els ulls de nombro-

la malaltia sigui deguda a una mutació del

domèstics i salvatges, i l’home. És cau-

ses espècies d’ungulats domèstics i

virus que hagi esdevingut molt patogen per

sada per diverses espècies de bactèries

salvatges. En l’isard la malaltia té una gran

a l’isard a partir de l’any 2001.

que pertanyen al gènere Brucella. En els

incidència i la causa és deguda principal-

remugants domèstics la seva incidència ha

ment a un bacteri anomenat Mycoplasma

Ectima contagiós

disminuït molt en els últims anys gràcies a

conjunctivae. Es coneix als Alps des de

Malaltia vírica contagiosa que en els ani-

les campanyes de sanejament. Des dels

ﬁnals del segle XIX i afecta totes les pobla-

mals domèstics afecta l’ovella i la cabra,

anys cinquanta es coneix aquesta malaltia

cions d’isard, ﬁns i tot la introduïda a Nova

principalment els xais i cabrits d’entre 3 i

a l’isard dels Alps.

Zelanda. Als Pirineus, el primer brot es va

6 mesos d’edat. Es caracteritza per cros-

Mentre que la brucel·losi en la vaca, l’ove-

descriure el 1980, encara que existeixen

tes a la pell i a les mucoses, principalment

lla i la cabra cursa predominantment amb

dades anteriors sobre la malaltia. El procés

als llavis i unglots, en les quals el virus pot

avortaments, en l’isard és una malaltia molt

es va iniciar al Pirineu Central francès i du-

conservar la seva virulència durant anys.

greu que provoca la mort de l’animal i oca-

rant els anys següents es va estendre per

També afecta moltes espècies d’ungulats

siona principalment inﬂamació de les arti-

part del Pirineu espanyol. Des d’aleshores,

salvatges i l’home, cosa que indica que es

culacions i dels òrgans genitals. Els casos

s’han succeït nombrosos brots al Pirineu

tracta d’una zoonosi.

descrits han estat aïllats i es van produir

català. Destaquen les epidèmies de l’estiu

En l’isard es coneix la malaltia als Pirineus

com a conseqüència de la transmissió a

de l’any 1990 al Parc Nacional d’Aigüestor-

i als Alps des de fa molts anys i s’observa

partir dels animals domèstics. Per tant, no

tes i Estany de Sant Maurici i del 1991 a la

amb les mateixes característiques que en

es considera que l’isard sigui un reservori

Reserva Nacional de Caça del Cadí.

els animals domèstics, tot i que predomi-

de la malaltia perquè els animals afectats

La malaltia es pot manifestar des de for-

nen les lesions als llavis. En ocasions es

moren amb bastanta rapidesa i es fa molt

mes esporàdiques a epidèmiques. Les

produeix una tumefacció dels llavis, fàcil-

difícil la transmissió a d’altres espècies.

epidèmies més greus poden afectar un

ment visible a distància, que pot diﬁcultar

A Catalunya, des de l’any 1990 estudiem

nombre d’isards molt elevat, superior al

l’alimentació. Els casos solen ser esporà-

les malalties que afecten els ungulats sal-

80-90%, però generalment amb una mor-

dics o d’un petit nombre d’individus, però

vatges i no hem trobat mai cap cas clínic

talitat baixa, al voltant del 10-15%, tot i que

sempre en animals joves i generalment

de la malaltia en l’isard. No obstant això,

pot arribar en determinades circumstànci-

durant l’hivern. La mortalitat sol ser redu-

la brucel·losi és un procés molt important

es a ser més alta. La malaltia es manifes-

ïda, sempre i quan el quadre clínic no es

des del punt de vista de sanitat animal i

ta inicialment en forma d‘una conjuntivitis

compliqui amb infeccions secundàries. És

salut pública i ara per ara és a punt d’eradi-

unilateral que es complica afectant els dos

una malaltia freqüent en ovelles i cabres a

car-se a Catalunya; per tant és necessària

ulls i pot evolucionar a una queratitis, fase

Catalunya, i pels casos que s’han observat

la vigilància sanitària de l’isard i dels altres

en la qual l’ull es torna blanc i l’animal perd

abans de l’aparició de la malaltia, sense

Cinegeticat
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la visió. Hi ha una probabilitat molt alta que hi hagi una curació

ble en la dinàmica poblacional. Aquestes afeccions respiratòries

espontània, per aquest motiu la posada en pràctica del “tir sani-

constitueixen una patologia important en l’isard i en algunes zones

tari” sobre qualsevol animal que presenti a distància alteracions

representen la primera causa de mort. Al Pirineu català, freqüent-

oculars és contraindicada. El moment de major afecció de l’epidè-

ment s’observen casos en animals joves i es produeixen brots lo-

mia s’observa a l’estiu, en els grans grups formats per femelles i

cals amb una gran mortalitat.

cries. La malaltia pot, de totes maneres, observar-se en qualsevol
Tinya o dermatoﬁtosi

estació de l’any.

Malaltia cutània superﬁcial que afecta els animals i l’home. És
Pneumònies

causada per un grup d’espècies de fongs denominat dermatòﬁts

Les pneumònies són infeccions respiratòries causades prin-

(gèneres Microsporum i Trichophyton principalment). S’han des-

cipalment per bacteris del gènere Pasteurella i Mannheimia. La

crit casos aïllats en l’isard pirinenc i alpí. En el cas de l’isard piri-

simptomatologia es caracteritza per diﬁcultat per a respirar, tos i

nenc, es va aïllar el fong Trichophyton mentagrophytes. Els isards

secreció nasal. L’alta mortalitat que en ocasions es produeix, prin-

afectats presenten zones amb pèrdua de pel, descamació de la

cipalment en els animals joves, pot tenir un impacte considera-

pell a diferents parts del cos.

Isard afectat de tinya.

MALALTIES
PARASITÀRIES

Sarna sarcòptica en un isard de la Cordillera Cantàbrica.

que ha estat descrit en més de 100 espèci-

l’inicial. L’evolució de la sarna és fortament

es de mamífers de tot el món, incloent tant

estacional, amb una mortalitat sobretot a

Infestació per paparres

els animals domèstics com els salvatges,

l’hivern i la primavera. Els individus afec-

Les paparres són paràsits altament es-

i ﬁns i tot l’home. La primera descripció

tats manifesten picor, pèrdua del pel, cros-

pecialitzats que poden afectar una gran

d’aquesta malaltia en els ungulats salvat-

tes i aprimament. L’evolució dels animals

varietat d’animals. Passen una bona part

ges prové dels Alps, on ja al segle XIX es

malalts sol ser mortal i no es coneixen, ﬁns

de la seva vida a terra, per això és fona-

van descriure epizoòties greus en l’isard

al moment, mitjans de control eﬁcaços.

mental conèixer la seva relació amb l’hoste

i en la cabra dels Alps. A Espanya, s’han

i el medi ambient a ﬁ de comprendre el seu

produït greus epidèmies en els ungulats

Fasciolosi

paper com a paràsits i com a vectors de

salvatges, entre els quals ﬁgura l’isard. El

El paràsit anomenat Fasciola hepatica,

malalties. L’acció patògena de les paparres

1993 es va iniciar una epidèmia de sarna

afecta el fetge dels ungulats domèstics i

es pot resumir en quatre punts: acció es-

sarcòptica en l’isard de la Serralada Can-

salvatges. Té un cicle biològic indirecte, en

poliadora (extracció de sang per les feme-

tàbrica. El contacte amb cabres domèsti-

el qual intervé com a hoste intermediari un

lles adultes), acció mecànica (picades a la

ques infestades sembla que n’és l’origen.

cargol aquàtic (Lymnaea trunculata). Tot i

pell), acció tòxica (secrecions que produei-

El primer impacte de la malaltia sobre una

que és un paràsit rar a l’isard, en els últi-

xen) i acció inoculadora (poden transmetre

població d’isard és devastador, amb una

ma anys s’observa amb major freqüència

una àmplia gamma d’agents patògens).

mortalitat que pot arribar al 80-95%. Des-

en determinats indrets del Pirineu oriental.

prés d’aparèixer un primer brot molt greu,
Sarna sarcòptica

la sarna es manifesta en forma d’ones

Parasitosis digestives i pulmonars

Malaltia parasitària, contagiosa, causada

successives de la malaltia (en l’isard cada

Tots els animals salvatges presenten parà-

per un àcar anomenat Sarcoptes scabiei,

10-15 anys) amb una mortalitat inferior a

sits en l’aparell digestiu i respiratori, però
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això no vol dir que pateixin una malaltia, ja que s’estableix un equi-

ari) i especialment l’ovella, encara que altres herbívors i ﬁns i tot

libri que en principi no perjudica l’espècie parasitada. No obstant

l’home poden patir-la. L’hoste deﬁnitiu inclou els cànids domèstics

això, freqüentment aquest equilibri es trenca a causa de diversos

i salvatges. Al Pirineu català s’han descrit diversos casos aïllats

factors, com ara una alimentació inadequada, un estat immunitari

en l’isard. Principalment s’ha observat depressió, aprimament i

deﬁcient o unes condicions climàtiques que afavoreixin la super-

en ocasions un canvi de comportament, amb pèrdua de la por a

vivència dels paràsits en el medi. Aleshores, es pot desenvolupar

l’home, causada per l’afecció del cervell. Aquests animals afec-

una malaltia. Els paràsits gastrointestinals tenen una acció “ero-

tats procedien de diferents àrees geogràﬁques en què convivien

siva” sobre les reserves energètiques i, en conseqüència, sobre

amb el bestiar domèstic (ovelles). Si considerem l’alta prevalença

la supervivència hivernal en situacions climàtiques adverses. Els

d’aquesta malaltia parasitària en l’ovella, podem dir que l’isard

paràsits pulmonars no solen ocasionar baixes en la població, però

entra accidentalment en el cicle ovella-gos. També, la guineu ha

en circumstàncies particulars poden preparar el terreny per a l’ac-

estat descrita com a l’hoste deﬁnitiu del paràsit

ció patògena de bacteris que poden provocar pneumònies. En
l’isard, és freqüent observar animals adults que presenten cops

Autors: I. Marco; J.R. López-Olvera; Xavier Fernández-Aguilar; An-

de tos aïllats i un cert grau de diﬁcultat per respirar, generalment

dreu Colom i S. Lavín.
Direcció dels autors: Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge
(SEFaS). Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193-Bellaterra (Barcelona).
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Animalogia

animalogia
Distribució i demograﬁa
Podem entendre que, com a hivernant mediterrani que és,
hagi escollit la Península com a un dels espais estacionals
preferits per assentar-s’hi d’octubre a febrer i afegir-se al
contingent reproductor permanent que viu al nord del país.
Arribats els mesos més freds, s’estén per tota l’àrea peninsular i ocupa els quarters d’hivernada ﬁns a les Illes Balears
i les Canàries. Podríem catalogar-la com a migradora parcial presahariana que, de forma irregular, s’escampa per totes
les àrees forestals –amb més o menys densitat de peus–
arbrades i humides, i arrela en aquells llocs que li ofereixen
disponibilitat d’aliment. No la trobem a les zones obertes de

FRANCESC CÒRDOBA / Llicenciat en Biologia

plana ni a les àrees amb menys pluviometria. Alzinars, pine-

i postgrau en Gestió i Planiﬁcació Forestal, actualment

des, fagedes i, en general, boscos de valls i de ribera cons-

professor de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma

titueixen el seu refugi i zona d’aprovisionament predilecta,

de Farners.
Imatges: Marc Pagès (Biòleg)

fent gala del seu comportament més característic en hores
crepusculars i nocturnes, quan va a nodrir-se de cucs a les
pastures humides i claps oberts. A la cornisa cantàbrica és
habitual trobar-la als boscos propers a la costa. Sempre es

LA BECADA
(Scolopax rusticola)

mou en àrees de paisatge diversiﬁcat compreses entre els
640 m i els 1.220 m d’altitud preferentment. Això no exclou
que a Catalunya es trobi a menor altitud en massissos
forestals litorals com el Montgrí, les Gavarres, ArdenyaCadiretes o el Montnegre-Corredor, entre altres. Al nord
peninsular hi habita una població sedentària reproductora

Em concedeixo la llicència d’encetar amb la becada aques-

que reforça l’estoc de població de l’espècie i es fon amb els

ta secció en què anirem abordant la vida de diferents espè-

congèneres europeus. Els exemplars dels Països Baixos i

cies cinegètiques per descobrir-ne aspectes del seu estatus

de les Illes Britàniques són parcialment migradors. En canvi,

poblacional i de la seva biologia. Per què començar per la

el gruix poblacional del centre i nord d’Europa és totalment

becada? Perquè representa l’essència cinegètica en el seu

migratori.

estil més genuí, gos-caçador-presa, i perquè la seva genèti-

Mentre que el terç nord i l’est peninsular aplega bona part

ca salvatge encara es resisteix a ser manipulada i sotmesa

de les migrants de curta distància procedents de l’Europa

a les pautes cinegètiques del moment. No podem deixar

central, les que venen de les zones septentrionals del conti-

de considerar les excentricitats del seu comportament, so-

nent (bàsicament d’Escandinàvia), se solen dirigir més aviat

litària, limícola, forestal, crepuscular i nocturna, migratòria,

cap a l’oest i el sud per escollir els seus espais d’hivernada.

desconeguda; tot en el seu conjunt li confereix una marca-

Aquesta ﬁdelitat amb els llocs de migració fa que encara

da personalitat que ens donarà el tret de partida. Però anem

en resulti una espècie més vulnerable en relació a la seva

pas a pas.

gestió. Qualsevol aspecte que modiﬁqui l’hàbitat d’acollida
de manera substancial pot contribuir a augmentar o dismi-
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nis amb els països que alberguen les
àrees reproductores...). És habitual,
per exemple, que onades de fred importants a França repercuteixin en un
augment poblacional de les becades
peninsulars perfectament detectable;
així com també es dóna una marcada correlació entre una bona collita
cinegètica, per la facilitat amb que
són abatudes, i un rigor tèrmic important en la data d’arribada. Sabem
que l’interval d’inici de la seva entrada comprèn entre mitjan octubre ﬁns
al desembre, i arriba al punt més àlgid
a mitjan novembre. Fins al gener resta
ajocada en les àrees forestals humides
i comença la contrapassa en migració prenupcial a principis de febrer i,
depenent dels anys i de les temperatures, es pot allargar ﬁns ben entrat el
març. Últimament s’està constatant
amb campanyes d’anellament que
nuir la probabilitat de supervivència

ció biogeogràﬁca) alterin els patrons

el pic de la contrapassa se situa a la

dels efectius. Pensem en una zona

migratoris ancestrals (de fet, ja està

segona setmana del mes de març.

forestal que s’hagi cremat, o que hagi

passant amb altres ocells).

Els desplaçaments migratoris solen

estat objecte d’un aproﬁtament fores-

La gestió d’una espècie tan sensible i

realitzar-se en hores crepusculars i

tal recent que hagi disminuït dràstica-

difícil de manejar com la becada, que

nocturnes, generalment en solitari i,

ment la fracció de cabuda coberta,

es veu afectada per les irregularitats

menys freqüentment, amb petits grups

per exemple. No obstant això, les ma-

tèrmiques i pluviomètriques, hauria de

laxes de diversos individus.

nifestacions meteorològiques puntuals

contemplar modiﬁcacions en les taxes

Per concloure aquest breu repàs del

(especialment les que s’esdevenen en

d’aproﬁtament amb l’objectiu adap-

primer apartat referent a la seva distri-

l’època migratòria) són les que més di-

tar-se a les noves condicions per tal

bució i demograﬁa, hem d’apuntar que

rectament incideixen i modiﬁquen les

de no desafavorir els estocs poblacio-

no disposem encara de dades prou

variables demogràﬁques i poblacio-

nals (moratòries, canvis de dates dels

ﬁables com per poder fer una estima

nals. És probable que els canvis de les

períodes hàbils, reducció del nombre

precisa dels contingents peninsulars.

pautes climàtiques a llarg termini (com

d’exemplars a abatre per caçador, re-

Tot i que es tracta d’una espècie difícil

succeeix amb totes aquelles espècies

tard en l’hora de començar la cacera

de censar, si fem cas de les aproxima-

que tenen la Península com a extrem

i anticipació de l’hora de ﬁnalització,

cions més optimistes i dels registres

meridional de la seva àrea de distribu-

establiment de zones de refugi, conve-

cinegètics recollits, hom es decanta
Cinegeticat
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Una caça
impossible
sense un
bon equip!

sota els ulls. Els sensors
auditius li permeten detectar els imperceptibles sorolls dels invertebrats que
es mouen per la fullaraca,
així com les discretes ones
sonores emeses pel trepig
d’altres animalons.
per acceptar un nombre d’efectius al

proveïdes d’un bon gruix de sòl humit,

Els ulls, de manera equiparable a com

voltant dels 500.000 exemplars (Onru-

ha fet que el seu disseny corporal i els

ho fan amb els rapinyaires nocturns,

bia et al. 1994). Si considerem que no-

seus equipaments convergissin en uns

tot i ser lleugerament diferents, la ca-

més a Catalunya, a les àrees privades

atributs ben peculiars. No seria just

paciten per a la visió nocturna. És pre-

i àrees locals de caça, la temporada

menystenir l’estructura del seu bec en

cisament durant aquestes hores cre-

2012-2013 es va tancar amb un aproﬁ-

aquest apartat, un apèndix magníﬁca-

pusculars i de foscor quan aproﬁta per

tament de 10.657 exemplars registrats,

ment construït per alimentar-se pun-

alimentar-se. Diàriament es desplaça

estem extraient al voltant del 2% de la

xant el terra a la recerca de criatures

de les zones on es refugia durant el dia

població sense comptar amb dades ﬁ-

invertebrades. A la punta del bec, més

ﬁns a les zones on menja, la qual cosa,

ables de quin és l’èxit reproductor i de

aviat carnós i menys corni que en al-

tenint en compte la idoneïtat i la con-

supervivència. En àrees forestals, més

tres espècies, hi trobem una zona molt

servació de l’hàbitat, determina que

o menys arbrades, estaríem parlant

sensible amb una gran quantitat de cèl-

les seves àrees vitals estiguin compre-

d’unes densitats al voltant de 0,2 be-

lules associades a terminals nerviosos

ses en uns territoris que oscil·len entre

cades/Km . Malgrat detectar algunes

que l’informen alhora de percepcions

les 0,02 i les 11 ha. El fet que s’alimen-

tendències, desconeixem de moment

tàctils i organolèptiques. Paral·lelament,

tin de nit i que descansin durant el dia,

com evoluciona la població.

disposa d’una articulació especial a la

sense oblidar que sempre s’ajoquen al

part superior del bec (que sobrepassa

terra i no als arbres, les ha obligat a

Biologia

en longitud al llavi inferior), la qual li per-

vestir-se amb un plomatge molt críp-

No deixa de sorprendre’m que estem

met prémer les preses a una fondària

tic que les fa extremadament mimèti-

parlant tota l’estona de l’únic ocell limí-

mitjana d’uns 75 mm (llargària del bec)

ques durant les hores de sol. La seva

cola d’hàbits preferentment forestals.

fent pressió i palanca, sense necessi-

coloració de conjunt seria una mica

Per això no vull deixar passar l’opor-

tat d’obrir el bec a dins de l’oriﬁci. De

comparable a la de l’enganyapastors,

tunitat de ressaltar-ho. La becada és

totes maneres, les becades no me-

espècie estival que, això no obstant, té

un ocell de mida mitjana emparentat

nystenen les suculències larvàries que

uns hàbits coincidents amb la becada

amb altres aus que desenvolupen la

troben enmig de les tifes de les vaques

en alguns aspectes, com la nocturnitat

seva vida en els llots i zones aigualo-

en les pastures que visiten.

i el descansar al sòl.

ses descobertes de cobertura arbòria

D’altra banda, el sentit de l’oïda està

Tot i que no existeix un dimorﬁsme se-

i de mantell edàﬁc. Tot plegat, la ten-

equipat amb uns oriﬁcis auriculars de

xual gaire clar ni en la biometria ni en

dència a descansar al sotabosc (en-

precisió que, a diferència d’altres aus,

altres característiques externes sí, en

mig de la fullaraca) i a alimentar-se de

que els tenen ubicats en una posició

canvi, es manifesta de forma ben evi-

cucs i insectes en zones més obertes

postocular, les becades els tenen a

dent en el vol del mascle. Contrasta la

2
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Tifa picotejada.

Hàbits crepusculars i nocturns.

tat en algunes ocasions és el transport dels polls (un a un)

vols acrobàtics i sons que no tenen res a veure amb la dis-

des d’una zona a una altra en cas de perill. El sorprenent del

creció dels mesos d’hivernada. És per això que, en aquells

comportament, però, no és el transport en si sinó la manera

països per on passen amb grans quantitats en període pre-

com ho fa: recolza els polls sobre les seves dues potes i

nupcial quan ja es troben en avançada època de zel, pràc-

amb el bec, com a tercer punt d’ancoratge, evita que el poll

ticament la totalitat dels exemplars abatuts són mascles.

caigui endavant mentre el desplaça.

He deixat per al ﬁnal parlar de les cries. Els polls són nidí-

Crec que la gestió de la becada, donada la seva excepcio-

fugs i segueixen la mare només sortir de la llocada (gene-

nalitat com a espècie cinegètica i com a espècie migradora,

ralment de 4 ous que passen per uns 21 dies d’incubació),

es mereixeria una mica més d’atenció i maneig tècnic per

que desclosa en sincronia en un breu període de temps.

tal d’ajustar els aproﬁtaments a les dinàmiques poblacio-

Sovint arriben a fer 2 postes l’any. Els polls disposen d’un

nals. De moment, el futur que li augurem no deixa de ser

Captura per anellament.

parada nupcial que exhibeix, aparent i escandalosa, amb

plomissol de camuﬂatge excel·lent per passar desaperce-

bastant incert.

buts i tenen el bec relativament molt més curt que el dels

Altres fonts d’informació

progenitors, a diferència de les potes, les quals són despro-

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/publicacio-

porcionadament llargues en comparació amb la mida del

nes/atlas_aves_invierno_tcm7-291664.pdf

cos. Un comportament excepcional que ha estat documen-
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la reserva
parcial i insuﬁcient.
Limitar l’èxit únicament al resultat és restringir tot l’atractiu
i l’encís de la caça a un fet tan banal i tan simple com tenir
quatre fotos fent la “pose” i un crani clavat a la paret.
Un Permís de Caça en una Reserva o una anella en qualsevol Àrea Privada ens dóna l’oportunitat de gaudir d’una
o diverses jornades a l’aguait dels nostres ungulats més
representatius (isard, cérvol, cabirol, daina, cabra...), en
un entorn natural de gran valor i amb una climatologia que
sempre inﬂueix en les nostres peripècies. Si hi anem sols,
posarem a prova la pròpia capacitat per enganyar i acostar-nos a l’objectiu i ens demostrarem a nosaltres mateixos
quines són les nostres habilitats cinegètiques. Si hi anem

DANIEL OLIVERA / TEXT I FOTOS

acompanyats, compartirem les nostres vivències, la tensió

Guarda de Reserva de caça.

dels acostaments i l’emoció del resultat amb els companys
o familiars amb els quals podrem celebrar l’èxit o bé co-

Amb una visió d’alçada i amb una motxilla plena de
dies de caça tractarà temes de gestió, caça de reserva, acompanyament a caçadors, modalitats de caça,

mentar en un diàleg enriquidor les circumstàncies d’un desencert.

experiències personals… A més, de tant en tant, ens

Molts aﬁcionats a la caça major estareu d’acord amb mi

sorprendrà amb uns dibuixos fets per ell mateix que

si dic que la cacera comença just el dia abans de la data

tracten espècies cinegètiques.

del permís o anella. Els preparatius esdevenen quasi un ritual que duem a terme amb la màxima cura, ﬁns i tot amb
un punt d’obsessió. L’equip, la roba, l’arma, la munició, tot

SABEM VALORAR LA
CAÇA MAJOR?

en ordre i comprovat tossudament una i altra vegada. Els
papers, la Llicència, el Permís d’Armes, la Guia de l’arma,
l’assegurança... tot correcte.
Mirem un i altre cop el nostre permís, ens informem, amb

Quan parlem del valor que donem a la caça ens referim a

l’ajut d’Internet, del lloc on anirem a caçar, consultem les

la nostra capacitat d’apreciar i digniﬁcar el fruit i el resultat

condicions meteorològiques que es preveuen en aquelles

d’una jornada de caça d’una manera justa. Un altre concepte ben diferent és el preu de la caça, cosa que serà el
motiu d’un altre article.
El concepte de valorar la caça sovint té diverses interpretacions i es pot entendre de maneres diferents. Per a molts
caçadors, una cacera es considera positiva simplement tenint en compte el valor del resultat ﬁnal, és a dir, les banyes.
En efecte, per molta gent un dia perfecte de caça és aquell
que s’acaba abans de l’hora de dinar i amb un bon trofeu
dins el maleter del cotxe. No estic dient que aquesta percepció sigui errònia o negativa, tant sols penso que és molt
18 Cinegeticat

contrades. Ens preguntem quina mena de Guarda ens

seguim dòcils, escoltant els seus comentaris, actuant se-

acompanyarà, si serà jove o d’edat avançada, si ens farà

gons les indicacions del nostre guia. Sempre, això sí, amb

caminar molt o poc, si serà caçador de mena o no...

aquell punt de recel tant humà com inevitable que tenim els

La nit prèvia a la nostra sortida de caça és un caos de pen-

caçadors quan hem de conﬁar en les instruccions d’algú

saments, idees, suposicions, imatges. Veiem isards per tot

que desconeixem.

arreu, cabirols pasturant en tots els racons del nostre cer-

Quan la cacera culmina en l’èxit, quan, per ﬁ, tenim l’animal

vell, cérvols bramant intensament, trets i bales que no van

abatut als nostres peus, l’esclat de felicitat es barreja amb

enlloc, visors mal aﬁnats, boira a la muntanya, pluja a les

un sentiment d’alleujament per les intenses hores de tensió

valls, etc. En ﬁ, no dormim.

i angoixa que han precedit el tret ﬁnal. Si anem sols ens

El matí de la cacera arribem endormiscats al punt de tro-

acostem a la peça amb una actitud entre respectuosa vers

bada amb els Guardes o Agents. Ens costa trobar la pa-

l’animal i d’orgull personal vers tota la humanitat.

perassa que traiem de la cartera amb un cert tremolor als

Amb els companys, ens felicitem efusivament, encaixem

dits. Durant el trajecte d’accés a la zona de caça fem mil

les mans i ens abracem. D’aquesta manera també ho fem

preguntes als professionals, observem el paisatge que amb

amb el Guarda que ens ha guiat, mostrant una simbiosi i

prou feines ens mostra la llum del cotxe entre les foscors

una conﬁança que ﬁns aleshores havia quedat una mica

nocturnes, fem un darrer recordatori mental de tot el que

amagada i en entredit.

portem a la motxilla... hi ha coses que ja no recordem si les

Per altra banda, si la cacera s’allarga sense èxit ﬁns al ﬁnal

hem carregat.

de la jornada, o bé si hem errat el tret o si no hem trobat

Durant la cacera, la concentració és absoluta. Si hi anem

l’animal desitjat, les emocions són ben diferents. La sensa-

sols ho oblidem tot. Els nostres sentits es concentren en

ció del moment que decidim abandonar la cacera és gaire-

la localització de la peça, en la valoració dels animals ob-

bé d’un daltabaix que cadascú ha de digerir en la seva inti-

servats, en l’estratègia de l’acostament. Si hi anem acom-

mitat. No hi ha lloc per a les mostres d’alegria, ni per a les

panyats, tot es fa en consens, es comenta en veu baixa,

escenes de camaraderia, ni per a les converses exaltades...

s’actua en plena democràcia comunal. Si, per contra, ens

Però quedem-nos amb el cas que hi ha hagut èxit en la

trobem en una Reserva amb un Guarda o Agent Rural, el

cacera. És una situació molt més positiva i que em serveix
Cinegeticat
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per il·lustrar millor el que vull comunicar en aquest article.

d’exposar en aquestes línies, integren tot allò que per als

Les hores posteriors a la cacera són jovials i esdevenen

caçadors suposa una jornada de caça. És evident que tot

gairebé impetuoses. L’arribada al lloc on ens espera una

aquest conjunt de sensacions, vivències i experiències són

cervesa fresca i una bona taula és màgica, ens creiem el

molt més colpidores que el simple objectiu de matar un

centre de l’univers i que tothom està pendent de nosaltres.

animal, tallar-li el cap i penjar-lo en una paret a la vora de

El dinar, sopar o el que s’escaigui segons l’hora, tots els

tots els altres. Heus ací quin és el valor de la caça. Tot el sig-

caçadors sabem com es desenvolupa... no cal que m’es-

niﬁcat que donem a una jornada de caça és molt més im-

tengui a relatar tot el que passa a la taula i la sobretaula

portant i humà que l’objectiu. Personalment, m’han quedat

posterior, és senzillament fantàstic.

gravats en el record moments inoblidables a l’aguait dels

La tornada a la llar, al pis, a casa, coincideix amb la baixa-

esquerps isards, dels fugissers cabirols o dels imponents

da dels ànims i de l’empenta que ens mantenia desperts i

cérvols, acompanyat de persones d’una humanitat i noble-

apassionats. Ens vénen tots els mals, notem l’esgotament

sa extraordinàries, caçadors amb un sentit del valor de la

de la caminada, ens sentim cansats amb l’estómac massa

caça molt arrelat i instintiu, cosa que, com a professional

ple i el cap tèrbol.

és encoratjador

Totes aquestes sensacions, i altres que seria massa llarg
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L’art de rastrejar

l’art de
Uns dels aspectes més depriments seria presentar-se a una
sol·licitud de rastreig amb un gos insuﬁcientment preparat
Des d’un principi aquestes proves, en les modalitats que
es detallaran, constitueixen un nivell mínim de preparació i
efectivitat des del qual es projecta el nostre treball.
S’ha de matisar que aquesta aptitud és atorgada en base
a les normes internes de l’AEPES i no està reconeguda per
les societats canines ni com a ressenya en el pedigrí del
gos. Està encaminada a valorar la disposició de l’equip per
trobar peces de caça major ferida i que no sigui inﬂuenciat
pels estàndards de raça i d’ origen. No es jutja només el
gos sinó el tàndem gos-conductor, ja que estan indissolu-

JOSÉ IGNACIO CENIZO (Iñaki)

blement lligats.

Baracaldo (Vizcaya), 1965

No copiarem aquí les bases d’aquestes proves les quals es
troben disponibles a la pàgina web www.aepes.es, però

Caçador, arquer i rastrejador acreditat
per AEPES 2014.
Delegat Territorial AEPES Catalunya

sí que aportarem alguns detalls per afrontar-les. Són molt
similars a les que porten a terme a l’UNUCR francesa i pre-

Races preferides: Teckel i Sabueso Baviera

senten diﬁcultats que un gos entrenat per seguir un simple

Gos actual: Turrón, Sabueso Baviera, 5 anys

degoteig de sang no superaria.

Base: Castellví de Rosanes (Barcelona)
CONTACTE: catalunya@aepes.es

PROVA D’ACREDITACIÓ SOBRE EL RASTRE ARTIFICIAL

Mòbil i WhatsApp: 677 974 375

Tècnicament, el rastre consta dels elements següents: una
pista de 1.000 metres de longitud, marcada amb soles traçadores dotades amb peülles d’un ungulat i tamponat o

LA IMPORTÀNCIA
DE LES PROVES
D’ACREDITACIÓ

degotat el rastre amb 250 cc de sang sense additius (descongelada). Les dues peülles, així com la sang utilitzada i
l’esquer ﬁnal, han de pertànyer al mateix animal. El rastre ha
de constar de 3 girs amb un angle de 90º, dos jaços amb o
sense indicis que s’han d’assenyalar als jutges, un salt de 10
metres sense marques de peülles ni sang, una zona de 200

Des d’AEPES (Asociación Española del Perro de Sangre)

metres tan sols amb les soles traçadores, sense

aconsellem les pautes d’entrenament als nostres socis per

sang i un pas del riu, o si no és possible, d’una

aconseguir consolidar un bon equip format pel rastrejador

carretera o camí forestal. Aquest traçat s’ha de

i el seu gos. Quan observem que s’ha assolit la preparació

seguir amb el gos lligat i no es tolera una sortida

adequada sotmetem l’equip de rastreig que vulgui exami-

del rastre de més de 60 metres.

nar-se voluntàriament a unes proves de nivell. La superació

Enumerarem les causes principals en què la prova

d’aquestes acredita una formació suﬁcient per poder rastre-

es considerarà no superada.

jar en nom d’AEPES, garantint d’aquesta manera que tots els

El primer problema el trobem en la tolerància al tir.

nostres equips de rastreig són competents per aquesta feina.

Els gossos que no estan acostumats als dispars i
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rastrejar

que presenten una mínima mostra de temor

LA PREPARACIÓ D’UN GOS DE SANG
OSCIL·LA ENTRE ELS 8 I 10 MESOS
DE TREBALL.

directament seran des-

El més important de
tot és la compenetració entre el gos i

cartats i no tindran l’opció d’intentar

preparats per afrontar-la, sobretot a

el seu conductor. S’ha d’estar al cas,

la prova. Hem de treballar aquest as-

seguir ﬁxament el rastre amb tensió.

trobar les diﬁcultats i saber-les “llegir”

sumpte acostumant el nostre cadell

Els 1.000 metres de longitud del ras-

en tot moment si el gos mostra una ac-

gradualment ﬁns que els toleri amb

tre desanimen freqüentment els equips

titud corporal de pèrdua de rastre, cre-

normalitat.

que no l’han treballat suﬁcientment.

uaments amb rastres calents d’altres

La segona causa de no superació de

En alguns casos hi ha la creença que

exemplars i dubtes en el seu treball.

la prova és deguda als gossos que no

una determinada raça, o un exemplar

Que el conductor expliqui als jutges

estan

concret que ha efectuat algun rastre

aquests canvis es valorarà molt posi-

real, és capaç d’afrontar aquestes pro-

tivament.

vves sense preparació.

Menció a part es mereix la preparació

La tercera causa de no superació és

del conductor: En el anchus (lloc on su-

una deﬁcient socialització. El gos ha

posadament estava la peça en el mo-

d
de mostrar una actitud estable, sense

ment del tret) ha de trobar indicis d’una

pors ni distraccions. Qualsevol sortida

suposada ferida (sang, pèls arrencats,

d
de to amb la proximitat de bestiar do-

pèls tallats, projeccions de tripa, gras-

mèstic serà penalitzada. També passa-

sa, braç, pulmó, os de costella o trà-

ran factura una por evident envers els

quea, segons el cas) i ha d’establir una

jutges o una actitud agressiva.

hipòtesi del lloc on ha estat impactat

suﬁcientment
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Cada gos té una manera peculiar de treballar el rastre de
sang i és enriquidor veure’ls evolucionar amb tots els seus
sentits i tensions. Partint d’unes pautes comunes en la preparació, es veu la diferència de caràcter i els mètodes de
treball de cada un.
Quan per ﬁ arriben a la mort (pell col·locada al ﬁnal del rastre) l’alegria per part de tots és incontenible. El gos rep abraçades, carícies, felicitacions. En moments com aquests no
hi ha res més apreciat a la Terra que el gos victoriós, ni cap

l’animal, quins són els òrgans afectats, i de la tècnica de
rastreig a utilitzar.
PROVES D’ACREDITACIÓ SOBRE EL RASTRE REAL
Els socis que considerin, per oportunitat o caràcter del gos,
que aquest està preparat per fer recerques sobre rastreig
real ho hauran de comunicar al Delegat Territorial d’AEPES i
quan es presenti una demanda de rastreig que a priori pugui
esdevenir una prova d’acreditació, se li comunicarà.
Un jutge d’AEPES presenciarà el rastreig, el qual ha de complir certes exigències.
Sense aquests requisits la prova no serà vàlida: ha de tenir
almenys una antiguitat de 5 hores i una longitud de 400 metres i s’ha de trobar indiscutiblement l’animal. Durant el desenvolupament del rastreig el jutge valorarà els coneixements
del conductor, l’actitud i la fermesa del gos, la seva tensió
i el coratge. Està permès deslligar el gos en desencauar la
peça ferida i en aquest cas és imprescindible disposar d’un

persona més contenta que el seu entrenador.

collar localitzador per tal de valorar la distància recorregu-

Tècnicament és possible entrenar un gos amb quatre mesos

da. Es puntuarà el coratge del conductor i el compliment de

si se li dedica molt de temps; però a la realitat, tenint en

les normes de seguretat en cas que sigui necessari rematar

compte que quasi tots els conductors prefereixen començar

l’animal.

ensenyant amb un cadell, ﬁns a l’any d’edat no és possible
accedir a les proves d’acreditació, per tant aquesta prepara-

LA MEVA EXPERIÈNCIA COM A JUTGE A LES PROVES

ció els porta entre uns vuit i deu mesos de treball.

D’ACREDITACIÓ

Així doncs, quan necessitem l’ajuda d’un conductor de gos

Una de les experiències més boniques de ser d’AEPES

de sang, o en veiem algun treballant al camp, tens darrere

es assistir i jutjar les proves d’acreditació. Els aspirants a

d’un gos lligat, sabem que ens trobem davant d’un caçador

conductor es troben nerviosos, tots, sense cap excepció i

pacient, amant dels gossos i que darrere d’aquesta faceta

aquesta tensió és palpable i es transmet al company caní.

s’amaguen moltes hores de dedicació i un nivell remarcable

Qui sigui capaç de dominar la seva ansietat aportarà un plus

de facultats.

al treball del gos.

Esperem que la divulgació d’aquestes proves hagi estat in-

En aquests rastres cecs, els jutges intentem que en el recor-

teressant, però per sobre de tot esperem que aquells caça-

regut no sigui visible la sang a ulls humans, només en dues

dors que vulguin apropar-se al món del rastre els hagi pro-

o tres ocasions, i és d’agrair veure la intensitat i l’alleujament

vocat dubtes o consultes que estarem encantats de poder

quan esclata un crit de “SANG!!!”. Ni que es trobés un tresor

atendre

faria tanta emoció.
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SECCIONS WEB

web

Web

FACEBOOK

AGENDA - Agendar els teus actes o esdeveniments a la

La pàgina de Facebook es va crear el 24 de febrer del

web és molt senzill. Pots fer-ho de la següent manera:

2014 i a data de novembre ja comptem amb quasi 1.000
“m’agrada”

Primer de tot prems el botó “agenda el teu acte” que hi ha
sota el calendari, tot seguit s’obrirà un formulari que diu
“afegir esdeveniment”, omples el formulari amb les dades
de l’acte i prems el botó “enviar esdeveniment”. Un cop rebem l’esdeveniment l’activarem i serà visible a la web.

Evolució de l’abast de la pàgina. + 2.500

D’aquesta manera pots deixar constància dels esdeveniments de caça que creguis que siguin d’interès i fer un punt
de trobada pel col·lectiu.

TWITTER
Hem fet 180 piulades i hem publicat 37 fotograﬁes.

GALERIA - Pots enviar les teves fotograﬁes a: foto@cinege-

@cinegeticat

ticat.cat d’aquesta manera podràs deixar constància dels
teus èxits cinegètics o de mostrar a la resta de caçadors
aquelles aventures o jornades que més t’han agradat

Cinegeticat
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l’objectiu

Galeria de fotos dels subscriptors
Pots enviar les teves fotos a foto@cinegeticat.cat, d’aquesta manera tindràs l’oportunitat de deixar constància dels
teus èxits cinegètics o ensenyar a la resta de caçadors
aquelles aventures o jornades que més t’han agradat.

El Miquel ens recorda que amb la bona feina de la colla s’obtenen resultats.

El Jordi, l’Albert i el Pep amb l’Aspa i Trufot al Port de Comiols.

Estrena del permís d’armes de’n David juntament amb el seu pare.

En Xa

En Xevi amb un bon penjoll de tords.
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En Jordi Orri ens envia una foto de
la Fusca i les seves tres becades.

Medalla d’or de’n Josep amb 116’31
punts caçat a Gurb (Osona).
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sús Soler.

abatut per Je

Isard ab

atut per

l’amic M

arc a Va

llter 200

0.

Primer cérvol caçat pel Martí. Enhorabona!
Colla de Llavorsí. Pau, Joan i Josep.

Xavi Valls amb un senglar a l’Ardenya.
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Lluís amb 2 anecs.

SERRACANYA

Paradís del Caçador

Estem al servei dels caçadors des de 1989, a Serracanya sempre es caça i és ideal per entrenar els cadells i
fer córrer els gossos adults. Disposem de més de 1.400 ha i obrim tot l’any excepte Nadal i Cap d’Any!
Serracanya és molt més que un vedat intensiu. A Serracanya el caçador troba tot allò que necessita:
- Camp de tir al Plat de sempre: 17 plats a 2,5 €
- Camp de tir al Plat Nou: 25 plats a 5 €
- Zones de caça individuals o en grups.
- “ojeos a la carta”
- Recorregut de caça: 6 €
- Classes particulars o en grup de tir impartides per Marcelo Clavero.
- Camp de tir amb arc: amb movioles, nòria, dianes volumètriques, tir al plat amb arc... a un preu de 15 € per persona i
dia per usar les instal·lacions.
- PAINT-BALL (boles de pintures): disposem de tot l’equip
necessari i de diferents escenaris per practicar l’activitat.
Opció A: Partida + esmorzar per 30 €
Opció B: 2 Partides + esmorzar + Dinar per 50€
- Poblat Medieval: Un escenari espectacular enmig del
bosc, amb serveis de l’època i destinat a grups que vulguin
passar una bona estona o una estada més llarga i viure com
es feia abans, per recrear-se amb la història! El lloguer del
camp costa 5 € per jugador i dia.
- AIR SOFT: en diferents escenaris, una aventura inoblidable.
El lloguer de l’escenari costa 5 € per jugador i dia.
- Despedides de solters/es, Festes d’aniversari, Dinars Familiars, Allotjament...
... i tot allò que et puguis imaginar, només ho has de consultar. Fem el servei a la carta perquè quedis satisfet!

Obert a partir de les 7.30 h del matí
UBICACIÓ
RESERVES: 938 230 100 – 938 230 073
Perdiu 9,95 €

Àrea intensiva: 608 609 641

Conill 10,00 €

Pep: 607 996 218

Faisà 12,00 €

Amadeu: 666 545 380

Guatlla (depèn de quantitats, de 1,32 € a 2,10 €)

coto@serracanya.com

PREUS DE LES PECES:

Colom 2,50 €
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pep@ serracanya.com

www.serracanya.com

2 escenaris espectaculars al bell mig
de la natura...

...on es pot viure com abans i
on la imaginació no té límits.

ideal per a grups i per passar
una estada diferent!

Demana informació i elabora
la teva pròpia aventura.

CALENDARI ENGEGADES GENERALS
TEMPORADA 2014-2015
10 i 11 de gener de 2015 / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de febrer / 7 peces + esmorzar / 75 €
7 i 8 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €
21 i 22 de març / 10 peces + esmorzar + dinar + sorpresa / 110 €

www.serracanya.com

Rastrejant la genètica

rastrejant la
genètica
a la creu. D’esquelet compacte i forts membres; pel ﬁ, llis
i enganxat. De mirada dolça, trista i noble. Utilitzat com a
gos de rastre per a la caça menor, tot i que no menysprea el
rastre de caça major, ja sigui senglar, cérvol, cabirol, llop o
ós. El caçador, informat per la veu clapir del gos i les seves
modulacions, coneixerà el desenvolupament de la caça al
rastre i les seves incidències, com ara el rastre vell o recent,
doble rastre, clapir de parada o cridar a mort. El Sabueso
español és el gran especialista de la caça de la llebre “a la
volta” i és molt efectiu en el rastre de sang. (Text: Club del
Sabueso Español).

ALBERT POU VILARÓ / Enginyer agrònom.

L’ENTREVISTA DEL MES AMB...

Imatges: Joan Ullé Castellà

Marc TariboTena de 31 anys, ﬁll de Santa Linya (la Noguera), gaudeix de la caça amb gossos de rastre i li agrada pas-

Frase important:
“Hem d’adequar la raça del gos en funció del territori i la
modalitat de caça”.

sar unes bones jornades de caça amb amics i coneguts. És
tinent de la raça Sabueso español desde fa vint-i-un anys
i el primer exemplar el va adquirir d’un amic caçador que
tenia línies de Cantàbria, Antuñano, i posteriorment va anar
ampliant la canilla adquirint exemplars de criadors d’Astúri-

SABUESO ESPAÑOL

es, aﬁx “Picu Santana”, de Sendanorte i “Jadei”, ﬁns arribar
a tenir 15 exemplars per a la caça del senglar. Anys després
va canviar la modalitat de caça i actualment té 5 exemplars
per a la caça de la llebre a Santa Linya.

Origen: Espanya. Sabueso español (rastrejador espanyol): El seus orígens es remunten a l’any 1.100, en què es

Per què un gos de raça i no un gos creuat?

menciona aquesta raça en llibres d’aquells temps al Mo-

Els gossos de raça cacen igual, és a dir, amb la mateixa veu

nasterio de Corias (Astúries). El 1582, Argote de Molina el

i velocitat, i són similars en característiques de caça i mor-

torna a mencionar i el descriu com una raça amb un ol-

fologia. Tenen el mateix peu a l’hora de caçar. Els gossos

facte desenvolupat, bona veu i gran fons. Ja en el segle

creuats són tots diferents, de diferents talles i colors. A mi

XX, quan es va fundar la Real Societat Canina d’Espanya,

m’agrada veure tots els gossos iguals, quan els veus caçar,

més concretament el 1911, s’hi van inscriure en vint-i-dos

dius “ostres, què bonic veure’ls!”.

anys dotze exemplars, tots procedents de Cantàbria, sis
exemplars de l’aﬁx “El Cierro”, de Torrelavega, i uns altres

Com vas conèixer aquesta raça?

sis de l’aﬁx “El Campijo”, de Castro Urdiales. Sabuesos que

El primer Sabueso español que vaig veure era del caçador

anaven des del color negre-foc al caoba-blanc actual. És

Pere Gurri. Va ser un dia caçant el senglar quan jo tenia 10

un gos de talla mitja, eumètric i longilini, de cap formós i

anys, i vaig pensar “ostres, quin gos mes maco, això és el

orelles llargues. Destaca l’elevat perímetre toràcic de la raça

que jo vull tenir en un futur!”. I li vaig acabar comprant els

i el diàmetre longitudinal que supera àmpliament l’alçada

meus dos primers gossos al cap de quatre o cinc anys.
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Per què has triat el Sabueso es-

de caça, amb la conseqüència de no

nats a la caça, i la selecció genètica es

pañol?

fer una selecció genètica. En canvi a

va fer en funció de la caça amb grans

Es l’única raça de rastre del Grup 6 que

França i Anglaterra, els reis i nobles

canilles.

tenim a Espanya, i si no la cuida nin-

eren els que tenien diners i disposaven

Un sabueso quan crida es bastant

gú, desapareixerà, a part que en sóc
c un

de recursos per

segur amb el rastre, vull dir que quan

enamorat. Sempre he pensat que són

tenir

criden és perquè fan alguna cosa, no

molt més fàcils de tenir que les altres
ltres

gossos

criden per cridar, com trobem en altres

races, ja que tenim moltes varietatss de

desti-

races.

molts

races a Europa i aquestes les trobem
bem
molt més treballades genèticament;
t; en
canvi, el Sabueso español ha estat molt
descuidat i actualment no trobem genètiques bones, i menys per a la caça
de la llebre. És una raça molt desconeoneguda i desvalorem molt el que tenim
im a
casa.
Descriu la manera que tenen de caçar.
açar.
És un gos bastant individual, d’aquí
aquí
ve la selecció genètica que ha tingut
ut
aquesta raça, en què sempre ha
a
evolucionat amb gossos caçant
sols o amb parella. A Espanya,
als anys 40, la gent no disposava
a
de medis econòmics per tenir molts
olts
gossos, i a casa només se’n tenia
a un
o dos amb què ja s’apanyaven, però
no podien fer una selecció de gossos
ssos
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Rastrejant la genètica: SABUESO ESPAÑOL

Com milloraries, si escau, la genètica dels teus gossos?

al rastre, a la nit, i intento veure una llebre perquè agaﬁn el

Només hi ha una manera, que és el que volem fer a través

rastre fresc; això tampoc no ho faig gaire perquè no els hi

del Club del Sabueso Español: seleccionar partint de les

cal, però cal dir que “a la nit és molt bo”. Un cop veig que

proves de treball. Farem un mètode de puntuacions dels

ja ho fan, els poso amb un gos experimentat i, al mati, el

gossos que participin a les proves de treball i bellesa, on

faig seguir el rastre bo de llebre, en un camp o un lloc on

cada gos tindrà una puntuació individual i es farà un regis-

sentin bé l’olor de la nit. Poc a poc, van agafant les ganes

tre dels resultats obtinguts on constarà un arbre genealògic

de buscar-la i a còpia de sortir dies i dies, ho van agafant.

i el registre d’ADN –creiem que s’ha de registrar l’ADN per
aconseguir ﬁabilitat. Després, les cadellades sortiran pu-

Com ha der ser el teu equip de gossos preferit?

blicades amb una puntuació que serà la suma acumulada

Per a la caça de la llebre, amb 4 o 5 gossos n’hi ha prou,

dels seus progenitors. De tal manera que si un cadell té uns

i més parlant de sabuesos espanyols, ja que no és un gos

punts, seran un punts obtinguts pels seus pares, avis, etc.

que acopla. Caçar amb més gossos és complicat, amb ra-

Els primers exemplars tindran un control d’ADN de paterni-

ces franceses es pot arribar a caçar amb 20 gossos, si es

tat i de maternitat.

vol, sempre que parlem de la caça de la llebre.

A casa meva agafaria gossos que cacen per establir caràc-

Per a la llebre porto dedicant-m’hi quatre o cinc anys. Ac-

ters i així ﬁxar una línia. Després seleccionaria les línies que

tualment només tinc una gossa bona, en canvi pel senglar

mes m’agraden per les seves característiques i les creuaria

sóc capaç de fer un equip de gossos en dos anys. Això

amb d’altres que em donessin el que jo busco.

vol dir que és molt difícil de fer gossos bons amb aquesta

Els criadors que vulguin vendre gossos es veuran obligats

modalitat de caça.

a anar a les proves de treball. Això és un impuls perquè es
facin les proves de treball.

Creus que ha d’anar lligada la morfologia i la qualitat de
caça del gos?

A quina edat i com inicies els cadells?

Si, és molt important. Avui en dia s’estan criant gossos molt

Els inicio als 4 mesos, abans no. Trec els gossos perquè

bons per a la caça però morfològicament dolents, i això és un

vegin un cap de caça a la vista i es motivin, normalment

pas enrere per a la raça. La RSCE n’hauria de tenir, dins dels

sol ser amb conills perquè és mes fàcil. Després els trec

exemplars bons morfològicament, almenys un que tingués la
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qualiﬁcació de molt bo per a la caça. D’aquesta manera, per

Com a virtuts, té la seguretat amb el rastre, no enganya.

ser campió d’Espanya de bellesa, hauria de ser una carac-

S’obre molt a l’hora de caçar i troba més ràpid les sortides

terística exigible que un exemplar tingués la qualiﬁcació de

del rastre de la nit. Davant d’una pèrdua en l’empait, sem-

molt bo per a la caça. Actualment, pel que fa a la bellesa, els

pre va més enllà per trobar les sortides ràpidament i conti-

millors gossos són a Xipre i Grècia, però aquests no tenen

nuar l’empait. Es molt manso amb la gent, no té problemes

genètica caçadora i no ens serveix de res, ja que el Sabueso

de caràcter, i pot estar amb nens. Encara que sigui de caça,

español està fet per a la caça i no per estar-se a casa com a

també fa de gos de companyia, no te caràcter esquerp.

gos de companyia.
Ets d’alguna associació, club, federació... i en què et
Digues defectes i virtuts de la raça.

beneﬁcia?

Pel que fa a defectes, morfològicament tenim un seriós

Sóc vicepresident del Club del Sabueso Espanyol, i em ser-

problema amb els aploms davanters perquè torcen les po-

veix per aportar les meves idees dins del club i debatre quin

tes i això provoca que a l’hora de caçar sigui un gos menys

futur ha de tenir la raça. Per a qualsevol raça és important

resistent i que no aguanti be la jornada; a més, quan es

que hi hagi un club perquè se’n beneﬁcia la raça i la selecció.

fa gran està molt malmès. La veu del Sabueso español és
molt diferent de la dels francesos, és una veu seca i una

Si haguessis de triar una altra raça, quina escolliries i

sola veu; no l’allarga mai, la veu, i si ho fa, vol dir que està

per què?

creuat amb altres races, cosa que se sol veure bastant ac-

L’Anglofrancès de petite vénerie tricolor o bicolor, perquè es

tualment.

un gos molt ràpid i no s’enganxa al rastre

Anna Pla Fornós
Advocada i mediadora
“ Assessorament i defensa en
assumptes civils i penals”
C/ Pujolet, 2-4, baixos, 38 MANRESA

Tel. 690 952 753
anna.pla@icam.net

Des de dins

des de
Ramon López Carreras

17 anys, Cassà de la Selva
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Quina modalitat t’agrada més? Per què?
La caça al salt, al que surti… És amb la modalitat en què
gaudeixo més amb el pare i el meu gos. Quasi sempre caço
així, excepte quan anem una colla i ho fem entre quatre o
cinc caçadors, llavors fem caça en mà.

Un paratge per caçar.
Camps amb marges i bosquets, perquè és on hi ha més les
espècies més aptes.

Tens gos? Quina raça?
Sí. Un Épagneul bretó que és diu Black. El vaig ensenyar jo!
Va arribar a casa quan tenia 5 mesos. Vaig fer-li la papallona

Què és per tu la caça?

i tot això… Em fa sentir molt orgullós.

És una aﬁció, la tinc molt arrelada. És sortir a gaudir del
bosc, companyia i natura. Gaudir d’aquest món.

Quina arma utilitzes?
Escopeta semiautomàtica marca Beretta Stonecoat.

Qui et va iniciar en el món de la caça?
El meu pare. Des de ben petit el pare em portava a caçar,

Aproﬁtes la carn de caça?

m’hi feia anar! Jo no n’era conscient, però després de gran

Si, però no tota. La majoria sí, sinó la regalo. La major part

ja era jo qui hi volia anar més que ell. Cada cop vaig agafant

ens la mengem a casa. A la meitat de la veda en regalo per-

més aﬁció. Hi fa molt que quan anem a caçar amb el pare

què segons els exemplars que caço no dono l’abast.

i tenim l’oportunitat d’aixecar alguna peça em deixa tirar a
mi primer.

Trobes amb facilitat botigues especialitzades
en caça?

Quants anys fa que caces?

Sí, compro allà on el preu és econòmic.

Vaig començar a anar amb el pare quan tenia 5 anys. Fins i

La Xarxa està plena de llocs on comprar i sinó compro als

tot un dia que vàrem anar a esperar garses al dormidor vaig

establiments més propers.

quedar-me adormit. Fèiem caça des de lloc ﬁx.
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Creus que la llei de caça està actualitzada?
Per què?
No sé, no està actualitzada, però no l’he llegida. M’hauria
d’informar.

Quina és la mitjana anual de costos en relació
a la caça?
Uns 1.500 euros, aproximadament, però no ho sé! Són
moltes coses.

Què creus que es pot millorar en el món de la
caça?

Esperant que vinguin els tudons.

Cal que es facin més coses perquè el jovent s’hi aﬁcioni. Que

el peó, a parar i a fer el peó, així una llarga estona, ﬁns que

els donin més facilitats. Podrien deixar anar més perdius!

el gos es va quedar plantat ben quiet, però allà no hi havia
res. De cop en Black va començar a mirar-se un arbre i a

Com veus el futur de la caça a Catalunya?

lladrar. En Black tenia un faisà mascle sobre un arbre. El

Al poc jovent que hi ha li tocarà heretar aquest model, de

faisà ens mirava. Després de llançar-li unes quantes pedres

segur que ells no ho deixaran, però hauran de ser molt exi-

i branques va decidir volar i el vaig abatre. En Black va por-

gents amb la caça menor, cada cop més desapareguda del

tar-me el faisà ben content i jo estava molt orgullós també.

nostre territori. Amb el temps penso que la majoria de caserà la caça més abundant. Si seguim així, hi haurà un au-

Acaba la frase: “El millor caçador és aquell
que…”

tèntica plaga!

...gaudeix del treball del gos, de la companyonia, sense que

çadors es veuran forçats a practicar la caça major perquè

importi el nombre de peces caçades. Si la jornada no és

Alguna anècdota?

productiva parlant en números, jo no em rendeixo. Cal ca-

Un dia caçàvem en un bosquet amb el pare i el meu gos.

çar, trobis o no trobis caça

De sobte en Black va començar a parar i seguidament a fer

Unes de les primeres perdius que vaig tenir a
les mans.

Un porc senglar de 80 kg, candidat a medalla.

Un conill de bosc.

Cinegeticat
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Climent a l’època de tir al plat.

Des de dins: CLIMENT PONT

Climent Pont Colom

91 anys, Sant Esteve de Llémena

Tens gossos? Quina raça?
Tota la meva vida he anat amb els gossos: perdiguers primer i ara el griffon bleu de gascogne. Vaig anar a França
(prop de Montpeller) a comprar-los. Era un mascle i una
femella. D’això fa uns trenta anys. Feien uns campionats
i podies escollir la raça que més t’agradava. Fins avui he
mantingut la mateixa descendència.

Quina arma utilitzes?
Escopetes de diferents marques, calibres 16 i 12. El tipus de
bosc aconsella més l’escopeta que el riﬂe.

Has aproﬁtat sempre la carn de caça?
Sempre. Abans, però, s’apreciava més. Anaves a cacera
per portar un tall de carn a casa. Ara en tenim molta i no
en fem gaire cas.
Climent amb els gossos.

Paratges per caçar…

Quants anys fa que caces? On?

Tenim la sort que al nostre entorn podem gaudir en tots els

Vaig començar als 16 anys, això vol dir, 75 anys caçant. La

llocs que anem.

majoria del temps, al nostre municipi.

Què és el que et va iniciar en el món de la caça?

Trobes amb facilitat botigues especialitzades
en caça?

De jovenet, com que no hi havia gaires distraccions...

A Girona, en queden poques, però sols les necessito per

El meu pare també era caçador... va ser ell qui em va deixar

comprar la munició.

la primera escopeta.

Què és per tu la caça?

Creus que la llei de caça està actualitzada?
Per què?

Companyia, delit de trobar la peça, satisfacció en abatre-la,

En conec poques coses, he sentit o vist per la tele que al-

gaudir del treball dels gossos...

gunes espècies s’han de protegir. Sempre diuen que n’han
de fer una de nova.

Quina modalitat t’ha agradat més? Per què?
Abans la ploma, ara el senglar. No hi ha caça més agraïda
que les batudes del senglar.
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Quina és la mitjana anual de costos en relació
a la caça?

És difícil de comptar: les despeses que ja sabem més gasoil,
reparacions del cotxe... i els que
tenim gossos encara molt més.

Que creus que es pot millorar en el món de la caça:
ció, seguretat...?
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Ara tenim bones armes i bona munició, portem bona roba i
jaquetes reﬂectants. Els caçadors anem més segurs.
Quant als animals, crec que s’han fet abusos en la caça de
la ploma. Es feien o fan verdaderes matances. S’hauria de
regular més bé. Ara només tenim senglar. Diuen que és una
plaga. Ho malmeten tot.

Com veus el futur de la caça a Catalunya?
Cada vegada hi ha menys caçadors i cada vegada ens hi
posem més acomodats. Tenim bons cotxes que ens acosten al lloc de caça. Els gossers trobem aviat els gossos. El
jovent que va pujant troba altres maneres de distreure’s.
Segur que la majoria no tenen ocasió de saber realment
què és la caça.

Algunes anècdotes a la teva vida de caçador.

T’has trobat amb problemes relacionats amb
la caça? Has tingut algun accident?

Al voltant dels anys seixanta, anàvem al darrere de la guat-

De problema, mai cap.

lla. Érem un grup de quatre companys que llogàvem un cot-

Accidents tampoc, algun “susto” amb els senglars ferits.

xe. Començàvem a l’Empordà (dos dies, vint peces cadas-

Has d’estar molt atent.

cun), tot seguit Camprodon, Vilallonga, Molló (1 dia, també

Actualment, com valores la teva colla senglacerdà (dos dies, entre quatre, unes cent cinquanta guatlles). naire, els companys...
amb unes vint peces cadascun) i per acabar-ho tot a PuigA vegades, “sense voler...”, tocàvem algun conill o llebre.

La valoro molt. Tan si ets bon caçador com no tant, per

Recordo que a la Cerdanya ens trobàvem amb en Gensana

mi han estat i són companys iguals. He entès sempre que

quan jugava al Barça. Fèiem nit a Prats i Sansor. Bona men-

anem a gaudir i a passar-ho bé.

ja i bona cacera, ens ho passàvem d’allò més bé.

Quan hi ha petites tonteries sense gaire importància, al dia

Abans jo feia el transport de bestiar amb un camió i anava

següent ja no te’n recordes i ja està.

tot sovint a les ﬁres de Vilaller, Viella i Salardú. Amb un petit

Què proposaries per minvar la població de
gossos. Estic parlant dels anys 55-60. Recordo un dia que senglars que tenim?
grup anàvem alguna vegada a la batuda de l’isard i sense
vaig tirar a un isard i, en anar-lo a buscar, amb la banya em

Això no ho entenc com es pot fer. Crien moltíssim. S’ha

va partir tota la caçadora que estrenava. En aquell temps

canviat la raça.

valia moltes pessetes.

Recordo quan les femelles tenien una cria o dos. La regulació hauria de venir de la pròpia naturalesa.

Acabi la frase: El millor caçador és aquell que…
...mata més caça o té més sort amb la peça a l’hora de fer
el tret o té més bona punteria.

Creus que l’administració hauria de vetllar
més pels caçadors?
És clar que sí. Ens posen masses traves en comptes de

Has caçat alguna vegada il·legalment?

facilitar-nos les coses. Hem de netejar camins i carreteres

Algunes vegades, però ja fa uns quants anys, quan era jove.

de bosc i no tenim cap ajut. Abans tot això no anava així
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La botiga

la botiga
Per adquirir aquests
productes contacteu a:
cinegeticat@cinegeticat.cat

Andr Pujol
Andreu
Xavier Trias de Bes
Xavi
Il·lustracions de Julià Mumbrú
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J
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15 caceres insòlites

Recull d’opinions, punts de vista, vivències i experiències

és una obra de l’Andreu Pujol,

de la curta i difícil història de la modalitat de sant Hubert al
nostre país

40euros

PVP: 25euros

El mercat

que aplega divertides anècdotes

ara

últims exemplars

dels seus cinquanta anys
de caçaire

PVP: 50euros

el mercat

Fusell Browning FN 300 canó 55 cms - llis, amb fun- trophy xlt (el mes venut a usa) 3-12x56 reticula iluminada.
da, 350 euros. / Telèfon: 636 450 359 (Tomas)

Caixa porta fusell heym rígida, cargador adicional 8 bales.
Telèfon: 648 194 811 (Francesc)

Escopeta Aya Paralela amb els complements (canana, fundes -dura i tova-). 550 euros.

BROWNING ZENITH BIG GAME 300WM

Telèfon: 607 817 859 (Joan)

Canó ﬂuted, cantonera babara, fustes de noguer. Montures
appel. Visor ZEISS VARIPOINT 1,1-4x24 T retícula 60. Preu

Fusell HEYM SR30 STUTZEN

2.500 euros. Telèfon: 650 798 056

Monturas i anellas apel originals, CAL: 270, visor bushnell

Anuncis per paraules
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Anuncis per paraules gratuïts (per a particulars), amb un màxim de 50 paraules. S’han d’enviar a
cinegeticat@cinegeticat.cat abans del dia 10 de cada mes. En el correu heu de fer-hi constar la següent
informació: TEXT de l’anunci, SECCIÓ, Nom i cognoms, Adreça, Població, Província, Codi postal i Telèfon.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades s’inclouran en un ﬁtxer informatitzat titularitat de CINEGETICAT. Gestió, caça i equilibri,
S.L. amb domicili social a Av. De la Pau, 2 de Cardona. També se li informa que té dret d’accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició de les seves dades comunicant-ho a la direcció cinegeticat@cinegeticat.cat.
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Dr. Calibre

Dr. Calibre
La caça del senglar a Catalunya
Els 5 millors calibres (II)
CALIBRE .300 WINCHESTER MAGNUM

d’anar equipat amb un visor d’unes prestacions una mica

Desenvolupat també per la ﬁrma Winchester l’any 1963 dins

especials, com ara torreta balística, retí-

la família de cartutxos màgnum, per competir amb el .7 mm.

cula i un nombre d’augments adequats.

Remington Màgnum.

Tampoc no és gens sobrer portar un

Es molt precís, allarga molt i té unes molt bones qualitats tant

bon telèmetre per saber a quina distàn-

balístiques com pràctiques. La seva punta és igualment de

cia hem de tirar, capítol molt important

la família dels calibres .30, que també és fa servir en d’altres

a l’hora de fer la correcció en alçada

mides de cartutxos metàl·lics per les seves prestacions: .30-

corresponent i de tenir els diferents re-

06, 308 W, etc.

glatges sabuts per endavant d’acord

Dins el món de la competició també hi és present, essent un

amb la distància de l’objectiu, així com

dels indiscutibles calibres en les tirades a 1.000 iardes, entre

tenir present la caiguda de la bala i el

d’altres qualitats per la seva espectacular precisió.

vent. Penseu que en moltes ocasions

Tornant al capítol de la caça, he de dir que pica una mica

no és possible repetir el tret, ja que la

més que el .30-06, però no per això és desagradable. Amb

peça un cop espantada, i vull dir no to-

els riﬂes actuals i sobretot en els semiautomàtics, en què

cada, desapareix d’escena i moltes ve-

bona part de l’energia és aproﬁtada per a recarregar-lo altre

gades diﬁculta que es torni a localitzar,

cop minvant molt aquest efecte, permet repetir el tret sense

cosa que generalment acostuma a ser

perdre gens l’encarada ni la precisió. Avui en dia es fabriquen

no gens fàcil i costosa.

ﬁns i tot cartutxos amb càrregues perquè no piquin tant al-

L’acte de tirar a aquestes distàncies

guns calibres, aquest n’és un, anomenats Managed-Recoil.

s’ha de tenir molt clar, sobretot pel perill

Permet tirar a distàncies més llargues, la qual cosa en mol-

que comporta en qualsevol calibre, ja

tes ocasions és important, sobretot quan els caps de caça

que les bales un cop han sortit del canó

passen per un punt distant de 150 a 250 metres. Distància en

les guia el diable, i no se sap on poden

què no sols compta el calibre i la punta emprada sinó també

anar a parar. Penseu que el vol lliure

el fet de tirar bé, cosa que no és gens fàcil. Això no vol dir

de qualsevol projectil ﬁns que no cau

que els calibres anomenats anteriorment no siguin bons com

a terra pot arribar amb calibres “nor-

aquest, sinó que el .300WM té millors prestacions que els

mals” als 2.000 metres i més; per tant,

altres en aquest aspecte, per això cada dia és més freqüent

a ﬁ d’evitar lamentables accidents, val

veure’l en mans de molts caçadors del nostre país, ﬁns i tot

la pena pensar-s’ho bé abans de fer un

en la modalitat d’aguait.

tret amb conseqüències fatals, a l’igual

Per trets a distàncies encara més llargues, sobretot a l’alta

que els possibles “rebots” que, quan es

muntanya o per a la caça d’animals de difícil abast, Winches-

produeixen, és imprevisible saber on

ter va crear fa uns anys el .300 Winchester Short Màgnum,

van a parar o tocar. Sempre val més te-

amb el qual peces distants de 500 a 700 metres poden cau-

nir que penedir.

re, això sí, no és fàcil. A part del riﬂe amb què es caci, ha

També hi ha variants fabricades per al9’3x74
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300 Winchester ma

gnum semiautomatic

tres marques, com el .300 Weatherby
Màgnum, .300 Remington Ultra Màgnum, etc., tots molt bons, però no tan
corrents com el que ens ocupa.

CALIBRE 9,3x62 mm MAUSER
El va dissenyar l’armer alemany Otto
Bock per a la casa Mauser l’any 1905,
per al seu fusell M98. Uns dels primers

També va aju-

WM, atès que, entre d’altres factors, el

a provar la seva eﬁcàcia van ésser els

dar en aquest sentit a la seva gran ex-

pes de la punta ja és més considerable

grangers i colons alemanys desplaçats

pansió la substitució de l’antiga pólvora

i amb prestacions noves. Per a la caça

a l’Africa, on aquest potent calibre va

negra per la nova pólvora sense fum,

del senglar és immillorable i s’ha con-

fer estralls a la fauna d’aquell país du-

cosa que li va conferir unes prestaci-

vertit en un referent a escala mundial.

rant la colonització.

ons molt diferents a l’anterior. Aquestes

En alguns països africans ﬁns i tot es

qualitats permeten alhora uti-

permet la cacera dels anomenats po-

litzar d’altres tipus de puntes i

pularment “5 grans” amb aquest cali-

tenir un poder de parada molt

bre. No té el rendiment del mític .375

important donat que, en aquell

Holland&Holland, però sí una menor

continent, hi comencen a ha-

picada que aquest i amb unes presta-

ver feres grosses i perilloses a

cions gairebé similars.

la vegada.

És bastant freqüent veure’l, entre d’al-

Actualment és un calibre molt
A

tres, en fusells stutzen o de caixa llarga,

vist a las caceres del nostre

(amb fusta ﬁns a la punta del canó), i és

país on sens cap mena de

pràcticament el calibre més gros amb

dubte demostra la seva gran

què es fabriquen aquests fusells, so-

eﬁcàcia en tots tipus de fusell,

bretot a Europa on són molt comuns.

tant en els de forrellat com en

Per les característiques expressades

els semiautomàtics. Només

no tinc cap dubte que, prenent com a

se’n va limitar l’ús en el trans-

referència el calibre, és una de les mi-

curs de la Segona Gerra Mun-

llors opcions, al meu entendre, a l’hora

dial, a causa del cavi de pro-

de comprar un fusell nou, i sobretot si

ducció de les fàbriques, que

ja se’n té algun dels altres calibres més

varen passar a fer únicament

usuals. Crec que val la pena valorar-ho,

fusells militars, i els fabricants

ja que per l’orograﬁa bastant trencada

de munició exclusivament del

de casa nostra sempre tirarem més

tipus bèl·lic. Fins pràcticament

normalment a poca distància que no

la dècada dels anys 1975-1980

pas a molta i els resultats poden ser

aquest calibre no va tornar

molt espectaculars.

a conquerir la seva prolifera-

300

ció, moment en què ﬁns a dia

CALIBRE 9,3x74 R

d’avui cada cop aconsegueix

Molt semblant a l’anterior, també data

més adeptes.

de principis de segle XX. És una altra

No allarga com els anteri-

variant de cartutx amb punta de 9,3mm

ors, però a menys distància

de diàmetre. S’utilitza molt a Europa i

té un poder de parada im-

Àfrica i igualment dóna uns excel·lents

pressionant. La seva trajec-

resultats en països com el nostre, en

tòria no és tan tensa com la

què és més fàcil tirar a prop que lluny.

dels .270W, .30-06, o .300

De gran contundència pica menys que

9’3x62
Cinegeticat
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el 9,3x62, ja que treballa a menys pressió. Així mateix té un

vitals, moltes vegades marxa lluny i no es troba. Aleshores es

poder de parada impressionant i en la majoria de vegades es

crea el gran problema de deixar una peça ferida per les raons

tira amb riﬂes express, tant paral·lels com juxtaposats, sense

que tots coneixem, inclosa la seva perillositat

oblidar també els drillings o riﬂes combinats de cartutx i bala.

RICARD MARQUÈS

En els express també hi ha fabricants que el serveixen amb
una interessant opció, 2 jocs de canons,un joc per a bala i un
altre joc per a cartutx d’escopeta. Si es disposa d’una sola
arma, és la solució per a la pràctica de la caça petita i la major. Fins i tot en els d’escopeta, alguns ofereixen les variants
de calibres 12 o 20, que últimament aquest darrer per les
seves prestacions s’està posant de moda.
Tant aquest calibre com l’anterior es van crear per competir
en part amb els altres fabricants que també feien calibres
semblants, sobretot els britànics. Tots tenen una gran contundència quan toquen l’objectiu. Normalment la peça t’espera per a poder rematar-la, si fa falta, o en el pitjor dels casos no marxa molts metres, però si marxa no acostuma a
fer-ho gaire lluny alhora que deixa un rastre molt visible; per
tant, en llocs molt embrossats afavoreix trobar-la. Crec que
per això en moltes ocasions es fan servir aquests dos calibres, per experiències nefastes amb calibres més lleugers,
perquè si la peça no està ben tocada o no ho està en llocs
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Racó Gourmet

racó
EL BON ÚS DE LES
PECES DE CAÇA

Cuinarem per primer cop la reina de la caça menor, bona i

JORDI ÁLVAREZ - “TOTI”

preuada peça gastronòmica.

Cuiner professional, caçador i recol·lector.

LA RECEPTA

L’objectiu d’aquest xef és passejar els lectors per
tots aquells restaurants del nostre País per tal de
presentar, periòdicament, receptes elaborades amb
carn de caça.

Primerament netejarem i repassarem les perdius de plomes; les salpebrarem i les reservarem.
Amb oli, posarem els grans d´all tallats a làmines, bitxo, clau
i les fulles de llorer. Quan estigui escalfat incorporarem les
perdius enfarinades, les daurarem una mica per cada cantó i
hi afegirem la ceba tallada a daus grossets ﬁns que canviï de
color, aleshores hi tirarem el vi blanc i el vinagre.

Secció patrocinada per:

Courem les perdius procurant que estiguin ben cobertes
amb el suc de la cocció, durant 90 minuts, depenent de la
perdiu.

-Sala de tractament de carn de caça.
- Sala de desfer carn de caça.
Pol. Ind. L’Avellanet. - C. Serrat de la Creu, 7
08554 St. Miquel de Balenyà - Seva
Tel.: 93 812 46 48
info@carniquesllora.com

Deixarem reposar un mínim d’un dia a la nevera per gaudir
de tot el seu gust.
Es poden menjar fredes amb amanida o calentes acompanyades de cols de Brussel·les i verdures.
Nota: recepta cedida per Anna Ferreras, cuinera del restaurant la Pedra
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gourmet
Perdius a la vinagreta
INGREDIENTS
1 litre de vinagre blanc

Sal

6 perdius

2 fulles de llorer

Pebre

4 cebes grosses

8 grans d´all

Farina

½ litre d’oli d’oliva suau

Clau

½ litre de vi blanc sec

Bitxo

Vi NEGRE Comanglora
El vi Comanglora Merlot/Ull de llebre és
un negre impregnat de les peculiaritats que
només “la Conca” pot conferir-li: Puresa,
vivor, autenticitat, essencialitat.

On trobar-lo?

Preu recomenat: 4’5 euros
AGROBOTIGA CELLERS DOMENYS
Prat de la Riba, 3 · 43713, Sant Jaume dels Domenys
Tel. 977677135 - cellersdomenys.com
AGRÀRIA LA BAIXA TORDERA
Camí ral, 13 · 08940, Tordera
VAILS DE VI
C/ de la cort, 15 Baixos · 43800, Valls
AMBROSIA DISTRIB
Vint-i-Dos de Juliol 322 local 10 · 08228, Terrassa
ARRROSSAIRES DEL DELTA
Ctra Camarles-deltebre km 6,5 · 43580, Deltebre
CELLER DEL PORT
C/Apodaca, 23 baixos 1 · 43004, Tarragona
CELLER D’EN XAVI
C/Mur 88 · 08760, Martorell
GUST DE POBLE
Pl/ Manel Raventós, 1 · 08770 St Sadurní d’Anoia
COOPMERCAT
-C/de la Creu Coberta, 112 · 08014 Barcelona
-Pg/ de Sant Joan, 186 · 08037 Barcelona
-C/Gran de Sant Andreu 126 · 08030 Barcelona
SUPERMERCAT CLOME
Av Montserrat 18 · 17165 La Cellera de Ter

Recordeu que per consumir carn de caça amb total
seguretat, la peça ha de passar una inspecció sanitària.
Cinegeticat
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Caça sense fronteres

caça sense
fronteres
A la recerca del tur

Henry, que més endavant compartirà una part d’aquesta petita
història amb nosaltres. La parada ﬁnal és Istisu, un poblet a prop
d’Ismayilli, la població més gran i important dels voltants. Un cop

El país, Azerbaidjan; la serralada, el Caucas. Aquesta és la des-

allà és moment de canviar de mitjà de transport. Ens han advertit

tinació que hem triat per intentar caçar el tur (Capra caucasica),

que per arribar al campament base on ens instal·larem la primera

una de les caceres més dures i complicades del món, segons as-

nit cal arribar-hi amb camió. Sí, sí, amb camió. A mi m’ha semblat

senyalen els caçadors més experts que s’hi han enfrontat i s’han

ben curiós i no he entès ben bé el perquè quan m’ho han explicat.

marcat el repte d’assolir-lo. En aquesta ocasió som nosaltres qui

Però més tard s’entén tot. És un camió tot terreny que sembla

ens l’hem marcat seriosament i amb la intenció de caçar un bon

que vagi a la guerra, amb unes rodes quasi tan altes com jo —cal

trofeu. Hi vaig amb el Manel Carretero —mon pare—, el Chemari i

una escala per pujar-hi— i en què l’única manera de “seure” és

el Pablo Carol, l’organitzador de la cacera.

estar apilonat al darrere sobre una mena de banc enganxat al

Dijous 31 de juliol, a les sis de la matinada, sortim de l’aeroport

ferro lateral del remolc. La cosa promet, penso.

del Prat rumb a Bakú, la capital d’Azerbaidjan, fent escala a Is-

Així ens estem més de dues hores, fent bots i saltant com si es

tanbul, la ciutat més important de Turquia. Dediquem el dia sencer

tractés d’una muntanya russa; gairebé només falta que faci el

exclusivament a viatjar. Al vespre, pels volts de les vuit, hi arribem.

tomb per ser-ho. Llocs en què sembla inimaginable que qualsevol

És moment de recollir les maletes i les armes i anar cap a l’hotel.

vehicle terrestre hi pugui passar, aquest camió els passa; llocs

Abans, però, tenim un petit incident: el telèfon via satèl·lit que por-

que mai no diries que siguin aptes ni per caminar, quasi. Doncs

tem per poder comunicar-nos amb les nostres famílies —perquè

amb aquest camió superem tots els obstacles que ens anem tro-

al lloc on anem no hi ha cobertura, ens han dit— ens el retenen a

bant pel camí i arribem, al ﬁnal, al campament base, situat a poc

la duana. Argumenten que és alta tecnologia i que en aquest país

més de 1.400 metres d’altitud. És aquí on dormim la segona nit

està prohibit —quina rucada!, pensem—. Després de més d’una

del nostre viatge, esperant que arribi l’endemà per començar la

hora de discussions i temptatives, marxem. No han cedit. Se’l

nostra aventura cap a les muntanyes del Caucas a la recerca del

queden. L’haurem de recollir quan tornem a l’aeroport per marxar

tan apreciat tur.

novament cap a Barcelona.

Dissabte ens llevem i preparem totes les coses per emprendre

Arribem a l’hotel i allà sopem. Segon petit incident de la nit: el

el camí cap a les muntanyes i endinsar-nos-hi. Sabem que ara

servei de l’hotel és pèssim. Només hi ha un noi a disposició, i

marxem, però no sabem quan tornarem. En total tenim cinc dies

resulta que és massa despistat per saber atendre’ns dignament

per intentar caçar el tur. Carreguem els cavalls que ens portaran a

i preparar-nos el sopar com cal. A més, a mesura que anem de-

nosaltres i tot l’equipatge, que inclou tendes de campanya i sacs

manant ens diu que no té espaguetis, que no té pizza, que no té

de dormir per instal·lar un petit campament allà on ens duguin.

kebabs, etc. Demanem hamburguesa, ja que suposem que amb

Ens acompanyaran dos guies: el Rafael i l’Adil, tots dos homes

un plat tan simple no hi haurà cap problema. Però ens passem

forts i robustos que de ben segur ens faran caminar, com ens

més de dues hores esperant per la simple hamburguesa. Al ﬁnal,

agrada a mon pare i a mi.

però, per acabar de vessar el got, ens porten un sandvitx de po-

En total la pujada dura unes set hores, amb algunes parades in-

llastre. Amb tot, se’ns ha fet més de la una de la nit. Anem a dormir

closes per agafar aire després d’alguna pujada pronunciada, que

desesperats. Només deu haver estat mala sort, aquest servei tan

no són poques, i també perquè el sol que cau crema de mala

dolent, pensem tots quatre.

manera i et deshidrata ràpidament. Jo al ﬁnal faig tot el recorre-

Divendres és un altre dia de desplaçaments, ja que ara hem d’anar

gut caminant, i mon pare mig caminant mig a cavall. Durant tot

des de Bakú ﬁns a la zona de caça. Agafem una petita furgoneta

aquest temps pugem i pugem per prats i parets ben empinades,

juntament amb tres caçadors més: dos polonesos i un anglès, el

que ja es veu que és el paisatge predominant d’aquestes munta-
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nyes. Dels 1.400 metres de partida acabem passant pel cim d’una
muntanya pròxima als 3.400, on
passa un camí ple de gent circulant-hi en direcció al cim d’una
muntanya encara més alta. Es
veu que és un lloc sagrat i que
la gent, que són musulmans, hi
va a resar. Passem de llarg i canviem de vessant poc després, i
acabem muntant el nostre campament en un prat a 3.100 metres
d’altitud. Aquesta serà la nostra
“casa” ﬁns que aconseguim caçar
el tur.
Les vistes són espectaculars.
Davant dels nostres ulls s’obre
una vall rocosa amb un pendent
pronunciadíssim

marcat

per

un vessant totalment esquerp
i pràcticament inaccessible a l’altura de

però no sembla que hagi de continuar plo-

les tendes i, a l’instant, com si la tempes-

mitja muntanya. Per l’altre costat estem

vent, almenys a curt termini. Ens aixequem

ta ens hagués estat esperant, comença a

envoltats per cims que ronden els 3.500

i sortim a caçar. Ens col·loquem darrere

ploure amb virulència. La pluja i el vent

metres d’altitud, potser alguns una mica

d’un petit mur de pedres que està prepa-

són molt forts. Tant, que sembla que la

més i tot. El paisatge em sembla magníﬁc.

rat expressament per poder vigilar els turs

tenda hagi de sortir volant. Els llamps ca-

Ho és per a qualsevol amant de la natura

que es passegen pel vessant de la mun-

uen molt a prop, i se senten trons eixorda-

i la muntanya, segurament. Un cop instal-

tanya contigua al nostre campament. No

dors. Fa por i tot notar tanta virulència tot

lats allà, descansem mitja horeta i comen-

hi ha sort, però. Sobtadament, s’aixeca

just separada per dues capes de plàstic

ça el nostre periple caçador per aquelles

un vent cada cop més intens i més fred,

de la tenda de campanya. I encara més

muntanyes perdudes en mig del no-res,

i quan aixequem el cap i mirem al davant,

quan comença a pedregar. Per sort, al cap

en un país que molta gent ni tan sols deu

en direcció a la muntanya que tenim a l’al-

d’uns 15 o 20 minuts la tempesta passa

saber situar al mapa.

tra banda de la vall on estem buscant els

de llarg. Aleshores ja podem sortir i tornar

La tarda la dediquem a fer un volt per la

turs, un núvol molt fosc —sospitós de ser

a caçar, a veure si tenim sort i trobem al-

zona més pròxima al campament, ja que

una tempesta— se’ns acosta ràpidament.

gun tur que valgui la pena.

hem començat tard i tampoc no tenim

Ve directe cap a nosaltres.

Sembla que el temps ara s’ha calmat, i

temps per allunyar-nos-en gaire si no vo-

Es comencen a veure llamps i se senten

que, com diu la dita, després de la tem-

lem que se’ns faci de nit. Veiem algun tur

trons, cada vegada més

llunyà, però són femelles i mascles petits,

a prop nostre. Clara-

de manera que descartem la possibilitat

ment és una tempesta,

d’acostar-nos-hi. Seguim caminant i bus-

i es dirigeix cap a nos-

cant per les parets rocoses que s’obren pas

altres. El vent ens ve de

al nostre davant, però no tenim èxit i així

cara. Ens mirem tots

acabem de passar la tarda ﬁns que es s’en-

quatre. Tenim les tendes

fosqueix. Demà serà un altre dia, pensem.

molt a prop, potser a

Durant la nit es posa a ploure bastant, i

uns 300 metres. Cap de

fa força fred. Arribem a uns 5°C de tem-

nosaltres no s’ho pen-

peratura. Quan ens despertem el temps

sa dos cops. Marxem

està més calmat, certament molt núvol,

ràpidament. Arribem a
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pesta efectivament ve la calma. Cap a mig-

alguna estona així he agafat el

dia els guies veuen un tur que val la pena

ollibre que m’estic llegint. Curio-

movem en diagonal,

de tirar. Sembla que és força bo, de mane-

sament, és Pedra de tartera, de

pujant pel vessant i avançant dis-

ra que ens hi acostem sigil·losament. És al

Maria Barbal, un títol molt adequat a les

tància alhora. Però en arribar a l’altre ves-

mateix lloc on hem estat buscant al matí:

circumstàncies en què em trobo.

sant no sembla pas que hi siguin. Els tení-

al vessant rocós i empinat que dóna a la

Arriben al vespre, tot just quan ja comen-

em a tocar però en qüestió de minuts els

vall que tenim davant de les tendes. Mon

ça a fosquejar. Ens diuen que no hi ha ha-

hem perdut el rastre. Com pot ser? Sembla

pare i el Rafael baixen uns quants metres

gut sort, que han vist alguns turs macos,

que la terra se’ls hagi empassat. No ens

avall per estar més a prop i intentar tirar-li.

però en aquestes muntanyes el terreny i

queda més remei que seguir buscant.

Marxen tots dos, mentre que l’Adil i jo ens

la distància juguen males passades i no

Com que ara hem passat a l’altre vessant

quedem a dalt al pla contemplant l’escena

sempre és possible acostar-s’hi tant com

de la muntanya, al davant se’ns obre un

i vigilant que el tur no marxi abans d’hora.

es voldria. En tot cas, ara ja no s’hi pot fer

món nou que encara no hem explorat:

Finalment, al cap d’uns minuts, se sent un

res. S’ha intentat, que és el que compta.

noves valls i parets de roca que acaben

tret. Mon pare ha disparat, però per des-

Toca sopar una mica i posar-se a dormir.

coronant en nous cims que s’acosten als

gràcia no el toca i el tur s’escapa muntanya

Esperem que demà hi hagi més sort i

3.500 metres. Sembla que avui ens espe-

avall.

puguem trobar alguns turs que valguin la

ra un dia dur, també, perquè caminar per

Com que no hi ha hagut sort, hem de con-

pena a una distància raonable, cosa gens

aquest terreny no és gens fàcil. Tot el con-

tinuar buscant. Això és el que fem ﬁns a

fàcil pel que hem pogut comprovar en els

trari: és feixuc i perillós, si no vigiles bé on

mitja tarda, moment en què el Rafael deci-

primers intents.

poses el peu. Ja que hi som, doncs, ens

deix baixar encara més pel pendent a veu-

El tercer dia de caça ens llevem a punta de

dirigim cap a l’altra vall. Seguim caminant

re si hi ha més sort amb els turs. Sembla

dia, com sempre. Sortim de la tenda i ens

i caminant ﬁns que, de sobte, sembla que

que a la zona n’hi ha bastants, però les pa-

posem a caçar directament sense esmor-

el Rafael i l’Adil han vist un tur a l’altre cos-

rets són tan verticals que en alguns casos

zar. Tot just començar veiem un grup de sis

tat de la vall en una paret de roca totalment

són completament inaccessibles. Tot i així,

o set turs que caminen per la cresta del cim

esquerpa i vertical. Segons sembla és un

vol intentar-ho. L’Adil i jo, però, no hi anem,

de la muntanya que tenim tot just al darrere

tur molt gran, de manera que decidim que

perquè ell ha d’anar a una casa de pastors

de les tendes, que és la continuació de la

val la pena intentar acostar-s’hi. L’Adil i

que hi ha a prop del campament a buscar

vall que ens queda al davant. Sembla que

jo ens quedem a l’altre costat vigilant-lo

aigua per beure, i per tant anem cap a les

els guies en veuen algun de bo, de mane-

amb els prismàtics. Portem emissores per

tendes. Mentre ell és fora, jo aproﬁto per

ra que accelerem per intentar creuar-los el

anar-nos comunicant i informar-nos dels

llegir durant tota la tarda, ja que preveient

pas i obligar-los a canviar de vessant. Ens

moviments que el tur pugui fer. Mon pare i
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el Rafael comencen a descendir ﬁns a la vall per, després, a l’altre

a l’expectativa. Pocs minuts després els perdem de vista, però

costat del riu que passa per la part més baixa, tornar a pujar i

sentim que mon pare dispara. Primer un tret. Després un altre.

buscar una bona posició de tir.

L’Adil em conﬁrma que l’ha abatut. Ell hi veia; jo no. Aquests guies

Aquesta és la intenció, però quan ja falta ben poc perquè siguin

tenen una vista que fa esgarrifar. Deu ser el costum, suposo.

a prop, el tur marxa i li perdem el rastre. És una llàstima, perquè

Amb els ànims encesos i amb alegria marxem cap allà, superant

era molt gran. Però no hi podem fer res. A nosaltres ens costa

una petita tartera i un vessant rocós força empinat que ens sepa-

molt avançar per un terreny tan costerut; als turs, en canvi, no

ren del lloc on són el caçador i el guia. Hi anem i des d’allà baixem

els costa gens ni mica. Avancen molt més ràpid que nosaltres per

cap al fons d’una altra tartera, separada, aquesta, per una petita

aquestes roques i aquestes muntanyes. Costa fer-se la idea de la

cresta ben aﬁlada, des d’on mon pare ha disparat. A poc a poc i

grandària de les muntanyes i les diﬁcultats de caminar-hi ﬁns que

amb calma anem baixant ﬁns on hi ha el tur abatut. Fem les fotos

no t’hi trobes. Un lloc que sembla proper i el veus aquí mateix

de rigor. Aconseguim immortalitzar el moment per tenir el testi-

acaba sent més lluny del que et penses i trigues hores, ﬁns i tot, a

moni gràﬁc d’una cacera que no ha estat gens fàcil. Una foto que

arribar-hi. Només ens queda resignar-nos i esperar a veure’n més

vista amb els anys i amb perspectiva, segurament, ens evocarà

durant el que queda de dia. Poc després dinem. Reposem forces

molts records. Records de la duresa física i psicològica que hem

amb una mica d’embotit i pa i reprenem el nostre camí novament,

hagut de suportar per caçar-lo. Però bons records, al cap i a la

que encara serà llarg i més fructífer del que ens pensem.

ﬁ. Després entre el Rafael i l’Adil li tallen el cap, les cuixes i els

Ara ens dirigim un altre cop cap a la mateixa zona on ja hem

lloms i s’ho carreguen tot a l’esquena. Comença a ploure lleu-

caçat els altres dies, ja que l’intent de passar a l’altra vall ha re-

gerament, però prou per mullar les pedres. Unes pedres que ara

sultat infructuós. Com en altres ocasions, ens asseiem a terra i

estan molles i són totalment relliscoses. Cal anar amb compte de

contemplem la immensitat de les muntanyes i les valls que tenim

no prendre mal, cosa fàcil si no vigiles gaire.

al davant. Toca esperar ﬁns que vegem que algun tur es mou pel

Un cop al campament, ja de tornada amb la feina feta i el trofeu

nostre voltant, ja que els guies diuen que a vegades és millor es-

del tur, sopem i anem a dormir. Com diu la dita, “a la tercera va a

tar-se quiet i esperar que siguin ells els que es deixin veure. Així

la vençuda”. Hem necessitat tres dies i moltes hores de caminar

passem hores, i quan ja donem el dia gairebé per perdut, a mitja

amunt i avall per aconseguir-ho, però ara ja està fet. L’endemà

tarda i sense gaires esperances, l’Adil veu un grup molt nombrós

al matí podrem tornar cap al campament base amb l’orgull i la

de turs en què algun sembla que és força gran.

il·lusió d’haver caçat un dels animals més difícils, segons diuen,

Ràpid i en silenci ens ajupim i ens estem quiets a terra, espe-

de caçar. Per tant, tot l’esforç ha valgut la pena i hem obtingut la

rant que amb l’ajuda dels prismàtics puguem conﬁrmar que val

recompensa que esperàvem.

la pena anar més a prop del ramat i intentar disparar. Així és. El

Sortim a les nou del matí, i cap a quarts de dues arribem al cam-

Rafael crida a mon pare per marxar cap allà i ser més a prop

pament. Allà el Chemari i el Pablo ja ens esperen, també amb la

dels turs. Tots dos se’n van i l’Adil i jo novament ens quedem allà

feina feta. És dimarts, i l’endemà al matí tornarem a viure l’aventura del camió tot terreny per tornar, ﬁnalment, a la civilització i estar
un parell de dies a Bakú fent turisme abans de marxar. Es veu
que els altres caçadors també han aconseguit abatre el tur, i ja
han tornat cap a casa seva. Només falta el Henry, el caçador anglès, que està esperant que els guies recuperin el seu tur, perquè
sembla que ha estat abatut en un lloc de difícil accés i necessiten
moltes hores per arribar-hi i treure’l d’allà.
Amb la germanor pròpia que acompanya els bons amics en
aquest tipus d’ocasions acabem de passar els dies ﬁns que divendres al matí posem rumb a Barcelona. Marxem amb la sensació d’haver fet bé la feina, d’haver conegut un lloc nou per explorar,
amb unes muntanyes increïbles que posen a prova la resistència
del cos humà i els músculs de les cames. Marxem cap a casa
amb una nova ﬁta, amb un nou repte aconseguit i amb un trofeu
més, del qual, sens dubte, sempre podrem presumir d’haver-lo
aconseguit
ABEL CARRETERO
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fets de caça

MIQUEL SERRA CORNET
Caçador veterà que li agrada escriure. Anota diàriament a
les seves llibretes els fets de la seva vida cinegètica.
Ànecs amb tret

una cosa curiosa: tot va ser prohibir-ne la caça, coincidint

ELS ÀNECS D’ANTANY

amb els tractaments per a la processionària dels pins, que
van quedar sota mínims.
Un cop superades les fases inicials de la meva vida caçadora, van aparèixer els ànecs. Per a la primera d’aquestes aus

Quan de jove comences a caçar i vius a cavall del poble i

–en aquells moments enigmàtiques i escasses– que en tinc

la capital, si puges al poble tan sols els caps de setmana,

memòria, encara era un vailet que vestia pantalons curts. A

difícilment pots tenir cap gos. De primer, perquè creus que

la Colònia Llaudet, corria la noticia aquell hivern: a la res-

l’espai més adient pels cans no és pas dins un pis i en segon

closa, els vespres i els matins, volava arran d’aigua un ocell

lloc si és que la mare no vol animals a casa.

que feia uns crits estranys. Va alertar molts caçadors que hi

Per aquesta raó en començar a caçar, mai em vaig plante-

van dedicar moltes estones a fer guàrdia, però qui va treure

jar disposar d’aquest company i auxiliar de caça. Aquest fet

el gat del sac va ser el Jaume Nures; era com un ànec i en

m’obligava, lògicament, a dedicar-me a uns tipus de caça

aquell moment el van catalogar com a ànec de bosc. Amb la

especials en què no hagués de menester cap ajudant.

perspectiva actual, m’atreviria a dir que no ho era pas, més

De primer van ser les merles les que s’emportaven tota mena

aviat devia ser un colimbo (ornit), un somormujo (somogujo)

d’ensurts. Vaig començar amb els balins, després amb un

o un capbussó.

22, per acabar amb el 16 Lefaucheux de l’avi Miquel. Quan

Ja amb un salt força important de temps, la segona notícia

vaig poder anar documentat, la zona de caça es va ampliar

que vaig tenir d’ànecs salvatges la va produir el meu cosí

així com també les espècies. Els esquirols, aleshores peces

Paquito, quan un dia agafant el 16 del nostre avi, a Sant Quir-

cinegètiques, rebien fort. Amb aquests animals va passar

ze, sota la resclosa de Can Tomàs, des de casa comportes,
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Ànecs al vol
Àne

Ànec abatut

xer primer i entaular una

les esperes alss ànecs en

forta amistat després un

d fresques
f
i t
aquelles matinades
i sovint

xicot de Sant Pere Pes-

gelades, asseguts al caire dels arros-

cador, també com nos-

sars, esperant aquelles ﬂetxes alades

altres, arrelat fortament

que trencaven l’aire amb el seu xiuxi-

a l’afecció per a la caça

ueig característic. Ens havíem d’espa-

Quant a la cacera, sem-

vilar a prendre’ls les mides ràpid sinó

pre he anat de tronc amb

ens quedàvem sense tirar. El que jo

el meu cosí Paquito, dos

trobava fascinant era quan els anava

anys més gran. Això va

a recollir i veure el que havia abatut i

va deixar surant el mascle d’una parella

fer que com a emissari

quina espècie d’ànec era. Aleshores els

d’ànecs que aquell fred hivern havien

familiar i gaudint dels drets de l’amistat,

classiﬁcàvem grollerament en tres vari-

fet parada i fonda allà per recuperar for-

el Paquito va fer les primeres incursions

etats: salcets, mitjans, i collverts.

ces –crec jo– a ﬁ de continuar migrant

per les terres de la tramuntana darrere

He memoritzat en una neurona especi-

més al sud. No era pas un collverd, era

els ànecs. Les seves loquaces explica-

al, al racó on hi ha les que hi arxivo els

un mitjà de plomes molt boniques. Si el

cions de la cacera d’aquestes aus em

fets més agradables, com vaig mate-

meu primer contacte amb els ànecs de

van despertar encara més els anhels

rialitzar aquell meu somni jovenívol de

bosc només va ser per les explicacions

per caçar-les. El fet de sentir-li parlar

poder abatre el primer d’aquells ocells,

del protagonista de la captura, aquesta

d’albes fredes i de ventades, d’aguaits

que jo idealitzava en la meva ment, per

segona ocasió ja vaig tenir un contacte

més o menys reeixits, jo ja feia volar la

la seva escassetat aquí a casa nostra.

físic amb l’animal pel fet de poder con-

meva imaginació com ho fan aquests

Era la primera temporada del nostre

templar la bellesa de les seves boni-

ocells, tot creant mentalment històries

periple per les terres de la tramuntana,

ques plomes i tocar-les.

increïbles de caça. Aproﬁtant l’amis-

quan, emparats pels tamarius, cami-

Aquests primers esdeveniments van fer

tat forjada, i l’hospitalitat de la gent de

nàvem el meu cosí, el Lluís (amic) i jo,

que les idealitzés com a peces desitja-

l’Empordà, vam començar les caceres

aquell xiuxiueig aleshores quasi des-

bles de caça: aus misterioses, enigmà-

anuals per aquelles terres. Quan no

conegut s’acostava cap a la nostra po-

tiques i escasses en aquelles èpoques.

era amb uns amics de Sant Quirze, era

sició. Aviat en vam descobrir la causa:

Els fulls del calendari anaven caient de

amb uns altres; la qüestió era que cada

tres ànecs que ens passaven per sobre,

l’arbre de la vida i el destí va coincidir a

temporada fèiem un o dos viatges cine-

més concretament per la meva vertical.

portar el meu cosí a fer el servei militar

gètics per aquelles contrades.

Era, doncs, la meva ocasió per enﬁlar

per terres de l’Empordà, on va conèi-

Encara recordo els nostres aguaits i

la formació d’aquells tres anàtids que
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en forma de “v” em passaven per damunt. Vaig encarar el

acotades, van ésser estudiades detingudament i es van de-

del vèrtex, la remor del tret va coincidir amb el descens de

sestimar per diverses raons: per la distància, tant del Coto

la peça i, jo, astorat pel fet, vaig córrer a cercar-lo ﬁns i tot

de Doñana com de las Tablas de Daimiel i per la pressió, a

abans que toqués a terra, deixant els camarades ben sor-

l’Albufera de València. Finalment, es va optar per la Laguna

presos que no aproﬁtés l’altre tret amb algun dels dos com-

de Gallocanta.

panys del que aterrava. Només l’havia alat i quan vaig tenir

De les anades a la Laguna de Gallocanta en parlarem en una

l’au entre les mans, vaig sentir que el meu somni s’havia fet

pròxima ocasió

realitat i el cor em va saltar de joia en veure per ﬁ aquell ocell
tant de temps somiat.
El vam posar dins un sarró d’aquells antics amb reixa exterior. En tornar a casa i deixar el sarró a terra va sortir l’ànec
disparat tot peonant, així que encara vam haver de córrer per
agafar-lo i ajudar-lo a ben morir. Què en són de resistents
aquests ocells!
Era tanta la nostra aﬁció envers aquestes aus, per nosaltres
aleshores exòtiques, que alguna vegada patíem més d’algun
ensurt. Un cop –recordo–, encara anàvem els tres caçadors
junts, acabàvem de baixar del cotxe quan vam veure en un
camp llunyà que hi havia un ramat d’ànecs pasturant al mig.
Aleshores vam plantejar l’estratègia: acostar-nos ﬁns a la
vora del camp i des d’allà, ja amb els ànecs a tret, disparar.
Jo no vaig veure que tot just abans del camp hi havia una
sèquia, així que ja em teniu amb l’aigua ﬁns a la cintura i els
companys, amb un panxó de riure per la situació, no van ser
capaços ni de disparar.
Aviat l’Empordà, a causa de la forta pressió de caçadors i a
la cada vegada menys densitat de peces, se’ns va quedar
petit per a les nostres incursions cinegètiques als anàtids, i
va arribar, doncs, el moment de cercar nous indrets. La relació de les zones humides del país, que aleshores no estaven
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