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De tots els moixons cantaires de les nostres comarques, que no en són pocs, el d’aquest article
és el més acolorit i un dels que canta millor

Parlem de la cadernera, una espècie més 
desitjada que abundant. De la família 
dels fringíl·lids, les coloraines vives del 
plomatge i el seu cant potent i melo-
diós l’han fet famosa entre els aficionats 
a tenir ocells engabiats. Cada part del 
seu cos està pintat amb pinzell d’artista. 
Llueix un plomatge de colors ben de-
finits, sense el bigarrat difús de tantes 
altres espècies: careta vermella amb an-
tifaç negre i emmarcada de blanc, cla-
tell negre, esquena marró que s’estén 
cap al pit per formar dues taques, l’una 
al costat de l’altra sobre un fons blanc 
com la neu. Ales negres amb una vis-
tosa franja groga al mig i amb puntets 
blancs al final de les plomes de vol. La 
cua també és negra i tacada de blanc. 
Bec cònic i llarg. Tot plegat, una bellesa 

com n’hi ha poques. I si hi afegim un 
cant ràpid, viu i potent, ja tenim encesa 
la flama del desig humà que tot ho vol. 

El nom ve del card. S’alimenta de gra 
i llavors principalment, tot i que a l’es-
tiu peix els pollets amb insectes perquè 
creixin de pressa, com fan la majoria de 
moixons per més granívors que siguin 
la resta de l’any. Fa el niu als arbres no 
gaire alts, molt rodó i ben travat. El cant 
persistent del mascle des d’una branca 
propera assenyala la presència, potser 
molt amagada, del tresor de la descen-
dència. Hi ha una llavor que l’atrau es-
pecialment, la dels cards. El seu nom 
ve d’aquí. En alguns llocs del domini 
lingüístic en diuen cardina, cardeneta, 
cardenal o carderola. Tots tenen la ma-

teixa rel. La nostra amiga té el bec 
prou llarg, gruixut i lleugerament 
corbat per accedir al fons de les 
pinyes dels cards i extreure’n la 
grana preuada. Com que sol ser 
gregària, veure’n un estol treba-
llant sobre els cards de la vora 
d’un camí sempre és una imatge 
molt plàstica. Quan s’envolen, la 
visió que se’n té és d’unes ratlles 
grogues sobre fons negre eme-
tent una cantarella alegre.

La cadernera no és un ocell 
ni de bosc ni d’alta muntanya, 
els dos hàbitats principals de 
les nostres comarques, sinó de 
camps de fruiters, jardins, prats 
amb arbres dispersos, fons de 
vall amb mosaic agroforestal, 
places i carrers arbrats. 

El meu primer record de la cader-
nera es remunta a la meva infància. En 
aquell temps m’atreia molt tenir ocells 
a les mans, tocar-los, mirar-los de prop, 
caçar-los i tot si calia. Una vegada un 
conegut de la família em va convidar 
a caçar caderneres amb vesc. Les se-
ves paraules sobre com seria tot ple-
gat encenien en el meu jove caparró 
imatges de grans estols de moixons i 
jo agafant-los. Va arribar el gran dia i 
tot era emocionant: matinar, anar a un 
camp dels afores d’Organyà, plantar el 
ram fet d’alzina, omplir-lo de creueres 
envescades, disposar el reclam a sota 
l’arbret i veure’l treballar. Nosaltres 
ens estàvem amagats no gaire lluny, 
arraulits i amb els ulls i l’oïda atents. 
Tot d’una va passar el primer estol i va 
començar la pluja de moixons sobre el 
ram. En sentir el crit de contacte dels 
companys que volaven lliurement, el 
reclam les cridava i tot l’estol va caure 
al nostre parany. L’emoció era màxima. 
L’ocellaire les plegava del terra, on que-
ien amb les ales empastifades de vesc. 
Amb els dits sucats d’oli per no que-
dar-s’hi envescat les hi anava traient, i 
quan eren ben netes, les guardava en 
una gàbia ampla i baixa tapada amb un 
mocador de farcell. Crec que deixava 
anar les femelles i es quedava els mas-
cles. Pel cant.

 En guardo un record agredolç. Dolç 
per l’emoció de veure com s’atansaven 
voleiant amb aquella gràcia especial 
que tenen les caderneres, per l’esve-
rament de tenir-les tan a prop, a la mà 
i tot. Però agre pel mal que més tard 

La cadernera

Els cards amaguen unes llavors que 
només les caderneres poden agafar 
gràcies a la forma del seu bec. 
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vaig comprendre que fa aquesta 
pràctica. Quantes caderneres i 
moltes altres espècies moren 
cada any a les mans dels oce-
llaires! En aquell temps no en 
tenia ni idea. Però quan vaig ser 
una mica més gran ho vaig tenir 
clar i mai més no hi he tornat. 
De fet, més d’un cop he alertat 
els Agents Rurals de la presèn-
cia de caçadors de caderneres 
mentre estava anellant.

 Durant uns quants anys, 
cada tardor anellava moixons 
al riu Segre, a prop de casa, 
per estudiar-ne les migracions. 
Tenia el punt d’operacions a 
tocar d’un camí molt transi-
tat per gent de la Seu que hi 
anava a passejar. N’hi havia 
que em preguntaven què feia, 
com m’anava i si se n’agafaven 
gaires. Un dia, un home que 
tenia vist del mercat perquè de vega-
des hi feia una parada improvisada de 
canaris, em va demanar si li vendria les 
caderneres que agafés. L’home s’havia 
fixat que tot sovint me’n queien a les 
xarxes i, naturalment, després de po-
sar-los la corresponent anella, les dei-
xava anar. L’home no se’n sabia avenir! 
Tant que li costava a ell d’agafar-ne i jo 
que les tenia a la mà les alliberava com 
si res. Em va oferir 1.000 pessetes per 
cada cadernera que li vengués. La meva 
resposta va ser que gràcies, però que ni 
mil ni deu mil ni res. Que jo no em de-
dicava a caçar i vendre moixons. Que 
els agafava per estudiar-los. No ho va 
entendre, però no hi va insistir. 

També tinc molt present una ve-
gada que de jove vaig parar els peus a 
un altre home que n’esguerrava nius. 
A casa vam tenir la sort que una parella 
ens criés en un arbret del jardí. L’home, 

Quan les caderneres descobreixen les 
menjadores de negrilló, el jardí s’omple 
de coloraines i vida.

un veí del barri que tenia afició a en-
gabiar-les perquè li agradava molt com 
cantaven, s’hi va fixar. Un niu a tocar 
de casa era com un tresor obert, no-
més calia allargar la mà i agafar-ne els 
pollets, posar-los en una gàbia vora el 
niu i deixar que els resignats pares els 
peixessin fins que fossin a punt d’es-
querar. Llavors se’ls quedaria si cap era 
mascle i així ja els tindria acostumats a 
la vida engabiada. Quan vaig saber les 
seves intencions, vaig dir als pares que 
de cap manera li ho deixessin fer. Hi 
va haver una mica d’estira-i-arronsa, 
però al final ningú no va tocar les joves 
caderneres i quan va arribar el dia van 
volar del niu amb llibertat. 

La meva darrera experiència amb les 
caderneres és d’aquest hivern. Fa anys 
que poso menjadores per als moixons 
al jardí de casa. Me n’hi venen bastan-
tes espècies, però de caderneres no-

més n’havia vist una ara fa dos anys. I 
això que m’havia empescat de tot per 
atraure-les: clavar mates de cards secs 
a l’hort, fer sonar una gravació del seu 
reclam, oferir-los el menjar que més els 
agrada... No re! Però la persistència té 
premi i aquest hivern me n’he fet un 
tip de veure-les des del sofà del men-
jador. Ha estat excepcional. Primer en 
va ser una, després un parell, més en-
davant semblava que havien marxat, i 
al cap d’uns dies van tornar i ja n’eren 
una dotzena. He tingut caderneres al 
jardí cada dia durant un parell de me-
sos llargs, i n’he gaudit com si acabés 
d’aficionar-me als ocells. Quina alegria, 
quin moviment, quins colors, quina 
distracció més sana, mirar moixons 
des de casa i saber que són lliures i no 
són de ningú. I si aquests moixons són 
caderneres, ja no es pot demanar gran 
cosa més 


