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· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
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· Altres

22 Gener 2007

Entre els milions d’històries expli-
cables que ens ofereix la natura, 
n’hi ha una que ens encurioseix 
molt. Comença sota terra, als sor-
rals que el Ter ha anat acumulant 
al llarg dels segles i que ara tenen 
forma de camps. D’aquí n’eclosio-

EL FALCÓ DE LA REINA

Hi ha una globalització im-
pulsiva i espontània que 
mou la vida, agita la natura, 
interrelaciona les espècies 
i connecta tots els punts 
cardinals. A la natura res no 
passa perquè sí; tot té un 
sentit, i cada forma, cada 
color, cada moviment té 
una causa que l’origina i una 
inevitable conseqüència. És 
així com els fets es van en-
cadenant i la vida es va tei-
xint en un embull d’éssers 
que lluiten per existir.

nen cada inici d’estiu milers d’es-
carabats de Sant Joan. Aquests 
escarabats no són res més que 
la fase adulta de l’anomenat cuc 
blanc, una larva d’uns cinc o sis 
centímetres, blanca i tova, que es 
troba sempre enterrada i enrosca-
da, amb un aspecte força fastigós. 
Aquesta larva viu enterrada uns 
tres anys, menjant arrels. Passat 
aquest temps, surt de sota terra 
en forma d’escarabat per viure 
només dos o tres dies, en els 
quals ni tan sols menja; el seu 
objectiu és aparellar-se; després la 
femella pon els ous a terra i mor. 
Una llarga història amagada sota 
terra amb un final apoteòsic però 
ben efímer, i encara estroncat per 
un visitant oportunista que troba 
en aquests escarabats una menja 
ben assequible i abundant: el falcó 
de la reina.

El falcó de la reina és una es-
pècie plena de bellesa i misteri, 
començant pel propi nom, que en 
castellà és halcón de Eleonora i en 
llatí Falco Eleonare. La seva vida 
és de les menys conegudes dins 
l’avifauna catalana, i les poques 
coses que n’anem descobrint fa 
que cada vegada ens desperti 
més interès. Aquest falcó no és 

típic de les nostres contrades; 
és considerat un ocell marí, ve 
de molt lluny i aquí només hi és 
de pas, per alimentar-se durant 
alguns dies d’aquesta exquisitat 
d’escarabats. La vida de vegades 
ens ofereix aquestes petites 
oportunitats que cal aprofitar quan 
passen: als escarabats, l’oportuni-
tat de tastar la llum; als falcons, 
d’endrapar els escarabats, i a 
nosaltres, si volem, d’observar-los 
en plena lluita per sobreviure.
La totalitat de la població mundial 
de falcons de la reina s’estima 
només en uns cinc mil individus. 
Hivernen a Madagascar, al sud-est 
africà, des d’on surten cada prima-
vera cap al nord, resseguint la cos-

ta africana de l’oceà 
Índic, i continuen 
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establint colònies de cria per les 
diverses illes mediterrànies; fins 
i tot passen l’estret de Gibraltar 
i arriben a les Canàries. Els indi-
vidus que ens visiten fan el niu 
probablement a les illes Balears. 
Ja molt avançada la tardor, totes 
les colònies escampades per la 
Mediterrània iniciaran el viatge de 
tornada, i les que havien arribat a 
les Canàries es trobaran al davant 
uns nou mil quilòmetres que recor-
reran en unes sis setmanes.

El falcó de la reina és un gran 
oportunista que sap triar el millor 
moment i el millor lloc per a ali-
mentar-se i reproduir-se. A diferèn-
cia d’altres espècies, aquest petit 
falcó ha après a sincronitzar les 
seves necessitats reproductives 
i els seus moviments migratoris 
amb les possibilitats d’aliment que 
la natura li va oferint, depenent de 
la climatologia i del pas de les es-
tacions. Així s’entén que amb l’es-
clat de la primavera, quan milions 
d’insectes volen pel cel en cerca 
d’aliment o de parella, els falcons 
de la reina facin la seva aparició 
pels voltants del Ter, sobretot al 
capvespre, per encalçar-los al vol. 
Tanmateix, quan arriba l’hora de 
tirar endavant les llocarades, a les 

illes mediterrànies es dediquen 
a la persecució de petits ocells 
migradors que cap a la tardor fan 
el seu viatge de tornada a l’Àfrica. 
Centenars d’aquests ocells pas-
sen per Mallorca quan travessen 
la Mediterrània, i quan arriben a 
les costes de «ses Illes», cansats 
i famolencs, es troben amb grans 
volades de falcons que fàcilment 
els capturen al vol. Curiosament 
les captures dels malaventurats 
ocells són sovint excessives per a 
les necessitats dels falcons, que 
els emmagatzemen en pilons a la 
vora dels seus nius, on de vega-
des fins i tot es podreixen sense 
ser consumits. Aquests excessos 
tenen després una utilitat per als 
ornitòlegs, els quals, estudiant els 
pilons d’individus morts, poden fer 
censos molt precisos dels petits 
ocells migradors.

Una altra curiositat remarcable 
d’aquesta espècie és el fet que 
el color del plomatge no és igual 
en tots els individus, sinó que hi 
ha dues possibilitats de coloració, 
tan diferenciades entre elles que, 
comparats els individus de cada 
una, no sembla que pertanyin a la 
mateixa espècie. Els individus de 
l’anomenada fase clara, que és la 

més abundant en proporció 4:1, 
tenen la part superior d’un color 
entre gris i marró fosc, i la cua 
més pàl·lida. Per sota són de color 
crem clar amb ratlles fosques, i a 
la cara s’hi distingeixen uns «bi-
gotis» foscos, com en la majoria 
de falcons. Els individus de la fase 
fosca, en canvi, són tots ells de 
color pissarra fosc, quasi negre, 
menys el bec i les potes, que 
ressalten pel seu color groc.

Qualsevol vespre d’estiu, fent 
una passejada per les feixes del 
riu, se’n poden observar alguns 
exemplars enfeinats, empaitant 
al vol els escarabats, i amb l’ajut 
d’uns prismàtics fins i tot podem 
contemplar com els arrepleguen 
amb les urpes i, amb un hàbil 
moviment, se’ls posen a la boca, 
sense perdre en cap moment 
l’elegància del vol.
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