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Aquest ocell sembla un caprici tropical; com si a la paleta de colors de la natura algú s’hagués 
empescat un blau extrem i n’hagués sortit un to únic per a una espècie única

A Europa no estem gaire acostumats 
als colors vius. La nostra fauna és més 
aviat discreta, apagada, sòbria, lluny de 
les coloraines, combinacions llampants 
i reflexos cridaners dels animals d’altres 
latituds. Però la biogeografia és bondadosa 
i ens obsequia amb algunes excepcions, 
sobretot en el món de les papallones di-
ürnes i en algunes peces ornitològiques, 
com l’ocell que tractem en aquest nú-
mero. D’entre tota l’avifauna catalana, el 
blauet (Alcedo atthis) és, junta-
ment amb un parent seu men-
jador d’abelles, l’espècie amb 
un plomatge més tropical, més 
festiu i més llampant. Nogens-
menys, en la nostra llengua és 
precisament aquest color blau 
el tret que li ha valgut el nom. 
Altres llengües es fixen en els 
seus hàbits alimentaris, però 
a nosaltres ens va cridar més 
l’atenció la blavor encesa del 
seu cos, encara que no sigui 
gaire gran.

D’encara no un pam de 
llarg, allò que caracteritza físi-
cament el blauet és el color blau 
lluent que té al capell, esquena, 
ales i cua. És un blau pur, d’un 
to més fosc a les extremitats su-
periors i al timó, i més llampant 
al dors i al carpó, aquella part 
de les aus que equival al nos-
tre peu d’esquena, que el blauet 
esdevé enlluernador quan vola. 
Tanta blavor no s’origina com 
a conseqüència dels pigments 
del seu aliment, sinó que és es-

tructural del seu plomatge. Segons com 
hi incideix la llum, aquell blau perfecte 
es torna verd maragda. Les proporcions 
d’aquest bonic ocell també són origi-
nals: un tros de bec afuat, un cap gros, 
unes potes petites i una cua curta. L’ex-
plosió de color no es limita a la blavor 
esmentada, sinó que continua en forma 
de gola blanca, pit i panxa terrosos, po-
tes taronges i un disseny tacat de blanc 
i blau vora el bec, que és tot negre als 

mascles i amb la base de la mandíbula 
inferior vermellosa a les femelles. 

El nostre blauet viu sempre a prop de 
l’aigua perquè la seva dieta és a base de 
peix. Defuig les aigües ràpides o massa 
tèrboles ja que la tècnica de pesca que 
practica demana corrents calmosos i 
aigua neta per a poder llucar les preses 
des d’una perxa. Aturat en una branca, 
mira i remira els peixets de la tolla. Ha 
desenvolupat una gran capacitat de girar 

el cap: fins a 180º ben bé. Així 
no perd pistonada del que fan 
els alevins de truites, bagres, 
barbs, i tota la comunitat ictio-
lògica dels nostres rius princi-
pals. Quan en té un a l’abast, es 
llança i capbussa com un llamp 
a l’aigua i amb aquell bec que 
té agafa el peixet. És una ope-
ració rapidíssima. Surt de l’ai-
gua, torna a la perxa, l’encara 
i se l’empassa a favor d’escata. 
Segons la fondària a què neden 
les seves preses, el blauet es 
llança a l’aigua amb més angle 
o més perpendicularment. De 
vegades falla, és clar, però la seva 
visió i la forma del crani estan 
fets per triomfar sovint. 

Un coet llampant. El vol més 
característic del blauet és arran 
d’aigua, recte, ràpid, i emetent 
un crit agut. Talment un coet 
llampant que travessa la superfí-
cie del riu. La veloç flama blava 
que es capbussa a l’aigua per 
pescar també necessita terra, 

El blauet

A baix, la vegetació de ribera és 
fonamental per a molts ocells 
que troben als rius llar, menjar 
i repòs. 
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no pas per aturar-s’hi ni caminar, sinó 
per fer-hi el niu. Als talussos de terra 
sorrenca de les lleres de rius i estanys, 
el blauet hi fa un forat amb un eixam-
plament al final on pon els ous direc-
tament sobre la sorra. Els blauets joves 
tenen els colors una mica més apagats 
que els seus pares però, en vol, l’esquena 
i el carpó són igualment enlluernadors. 
Gràcies a l’anellament científic vam sa-
ber que hi ha blauets nascuts al nord-
est de Catalunya que a la tardor vénen 
a la conca del Segre, en el que sembla 
una dispersió juvenil més que no pas 
una migració. Una mica més endavant 
tornem sobre aquest aspecte.

Les necessitats del nostre caprici tro-
pical són clares amb tot el que n’hem dit 
fins ara: rius amb peixos, vegetació per 
fitar-los i murets de terra tova per exca-
var-hi el niu. Quan no podíem regular 
les lleres fluvials la vida li anava de cara, 
però amb les obres hidràuliques tot va 
canviar. Alguns rius es van canalitzar i 
el blauet va perdre la partida. Marges i 
llits de formigó, riberes sense arbres i 
corrents continus sense tolles. Per sort, 
d’altres canalitzacions són més amables, 
s’han naturalitzat espontàniament i això 
ha permès una complexitat estructural 
que acull molta més vida. Als grans rius 
del nostre àmbit geogràfic, el Segre i el 
Llobregat, hi ha blauets tot l’any, si bé a la 
tardor i l’hivern és quan més n’hi veiem, 
de manera especial a la subcomarca de 
l’Urgellet, al tram mitjà del Segre, on 
assoleix la densitat màxima en l’àmbit 
de les comarques d’aquesta revista. En 
el conjunt de Catalunya, on hi ha més 
blauet a l’època de cria és a les comar-
ques nord-orientals, al tram mitjà del 
Llobregat i a la demarcació de Lleida. A 
l’hivern, a més a més, s’escampa per tot 
el litoral i llavors la màxima població es 
concentra al delta de l’Ebre 

El posat del blauet és d’ocell eixerit; segurament deu 
ser per la combinació de colors, la mida exagerada 
del bec, els ulls foscos i el cap gros.

durant més d’una dècada, a la Seu es van fer estudis de la migració d’ocells 
pels fons de vall pirinencs mitjançant l’anellament científic. Aquest mètode 
de captura, marcatge i alliberament de tota mena d’espècies va aportar 
coneixements inèdits a l’ornitologia pirinenca i catalana, ja que els nostres 
rius havien estat poc mostrejats i se sabia poc el paper que juguen com a 
corredors migratoris. Afortunadament, institucions com l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell i el Parc Natural del Cadí-Moixeró van trobar interessant aquest 
tema i van impulsar campanyes anyals d’anellament.

A cada edició es feia una matinal oberta al públic en general. Gent in-
teressada, famílies i ornitòlegs en potència s’atansaven al punt escollit per 
veure a tocar del nas el que l’anellador-narrador d’aquests relats faunístics de 
la revista Cadí-Pedraforca treia de les xarxes. L’expectació creixia per veure 
quina espècie sortia quan posava la mà a la bossa de roba on els anelladors 
transportem la collita atzarosa dels filats verticals amb què treballem. Una 
mallerenga carbonera, un rossinyol, una cadernera... un blauet! Obturadors i 
boques s’obrien alhora quan la peça que es mostrava al públic era el nostre 
estimat blauet, que de seguida aixecava les plomes del capell i girava el cap 
endavant i enrere com si fos un radar, en una actitud clara d’esverament 
i por. L’anellament era ràpid i tocar-lo amb la punta dels dits era el millor 
premi per a xics i grans que havien estat atents a les explicacions i vivènci-
es ornitològiques. Al final, el moment de veure’l volar. El carpó i l’esquena 
d’aquell blau intens, com de mentida, i el vol de coet que fuig cap al riu. 
L’emoció compartida és la millor, i aquesta l’he viscuda anellant i també de 
jove, quan amb altres companys de l’institut vam fer-ne un treball de tant 
que ens agradava 

¬ jornades populars d’anellament


