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Hores convingudes

PLAÇA D’ESPANYA, 15, 1r 3a
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

Tel. 972 75 88 54 

· Centre d’estètica i salut
· Tractaments facials
· Tractaments corporals
· Depilacions de tot tipus
· Depilació amb «luz pulsada»
· Endermologia LPG corporal i facial
· Altres

LA FREDELUGA

Cada any, amb l’arribada 
de les primeres freds, 
rebem la visita d’un dels 
ocells migradors més 
abundants en l’hivern em-
pordanès: la fredeluga. La 
seva estada a l’Empordà 
s’allargarà, com a màxim, 
fins als mesos de febrer o 
març, en què el seu instint 
li diu que ha de tornar cap 
al nord i centre d’Europa 
i cap a Rússia, a buscar 
les planúries on farà niu i 
viurà la resta de l’any.

L’abundància de fredelugues a les 
nostres contrades depèn del rigor 
de l’hivern europeu. A diferència 
d’altres ocells migradors, com ara 
l’oreneta, que es desplacen en 
bloc seguint el ritme de les estacio-
ns, la fredeluga es guia més per les 
temperatures del moment a l’hora 
de prendre la decisió d’emigrar 
o de quedar-se; per això la seva 
presència pot anar lligada a una 

brusca baixada de les temperatu-
res o la seva sobtada desaparició, 
a una inesperada bonança climato-
lògica. Per tota la Península Ibèrica 
es recorden hiverns freds, com els 
dels anys 1956, 1963, 1988 o l’any 
passat mateix, en què el nombre 
d’exemplars d’aquest ocell que 
ens visitaren fou extraordinari. 

La fredeluga, a Catalunya, es distri-
bueix bàsicament per tota la zona 
mediterrània, amb una franja més 
ampla al centre i al nord del país. 
Així mateix s’estén per les grans 
planes de ponent, sobretot al Se-
grià, l’Urgell i les Garrigues.

Val a dir que pertany a un dels 
grans grups d’aus més corrents a 
l’Empordà, el dels limícoles o oce-
lls de ribera. El seu nom científic 
és Vanellus vanellus, i notem que 
el nom castellà, avefría, també fa 
referència, com el català, «fredelu-
ga», al temps fred en què la veiem 
entre nosaltres. 

És de mida semblant a la d’un co-
lom, ben proporcionada i elegant, 
tant a terra com en ple vol. Passeja 
pels erms amb un posat altiu, 
atenta als sorolls dels insectes i 
dels cucs, dels quals s’alimenta i 
als quals atrapa amb corregudes 
curtes i sobtades, agafant-los 
amb el bec després de doblegar el 
cos però no les potes. A més, es 
preocupa d’equilibrar la seva dieta 
menjant gra i herbes.

La coloració és la mateixa per a 
ambdós sexes: verd irisat amb 
reflexos metàl•lics a l’esquena i 
blanc per sota. El pit és creuat per 
una franja fosca. Té el cap petit i 
el bec curt, i una cresta formada 
per tres o quatre plomes, més 
llargues en el mascle. Quan vola, 
es distingeix pel blanc immaculat 
de les plomes del ventre i una 
franja negra a la punta de les ales, 
arrodonides, així com també per la 
cadència pausada del vol. 

Es calcula que la població hivernant 
de fredelugues a Catalunya pot 
oscil•lar entre vint mil i vuitanta mil 
exemplars. Tot i aquesta quantitat 
de fredelugues que ens visiten 
cada hivern, els ornitòlegs conside-
ren que és un ocell vulnerable, és a 
dir, que una amenaça considerable 
recau sobre l’espècie, sobretot per 
la cinegètica (la caça). 

Pels nostres camps les veiem 
sempre en estols que poden 
ser nombrosos, de centenars 
d’individus, barrejats sovint amb 
estornells. Les formacions no 
dibuixen figures geomètriques, 
com fan altres estols, sinó que 
solen ser compactes i allargades. 
No els agraden ni les muntanyes ni 
els boscos, i prefereixen vaguejar 
per espais oberts amb camps o 
erms humits de terres baixes, on 
poden restar immòbils durant molt 
temps, fet que, juntament amb 
una coloració fosca, les fa sovint 



la princesa acolorida de l’hivern. 
Miquel Desclot, en «Cançó de 
bressol» diu: …als camps la fre-
deluga / no troba el fred tan dur / 
ni tan fosques les albes / si el vent 
bufa per tu. També Celdoni Fonoll, 
en la seva poesia ocellística, en 
fa una descripció molt precisa: 
Ocell del fred, fredeluga, / garsa 
marina elegant; / emplomallada i 
llustrosa / presumeixes entre el 
fang. / Si de sota ets blanca i negra 
/ damunt dus un mantell verd / i 
voles, desmanegada, / per aigua-
molls i conreus / llançant el teu 
«quíi-uit, quíi-uit», / crit planyívol 
de l’hivern.

De l’arribada de la fredeluga, 
la cultura popular també 

hi diu la seva. En el 
refranyer català hi tro-

bem diverses mos-
tres relacionades 
amb l’arribada de 
l’ocell en qüestió 
i el fred que ha 
de venir: Frede-
luga a l’octubre, 
neu segura, i 
també Fredelu-

ga primerenca, 
llarga hivernada 

assegurada. Al País 
Valencià, de la frede-

luga en diuen «nyivit» 
o «merita»: Quan la me-

rita va per l’horta, fes foc i 
tanca la porta. 

e n t r e 
els camps i els núvols baixos és, 
segurament, més commovedor 
que no pas destruir-la.

Alguns poetes també s’han deixat 
encisar per la fredeluga. El seu 
nom, de fet, ja traspua lírica, i és 
molt escaient a un ocell que fuig 
del fred polar per arrecerar-se 
en l’amabilitat del nostre hivern 
mediterrani. L’empordanesa Maria 
Àngels Anglada, en el poema titu-
lat «Aiguamolls», s’hi refereix com 
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invisibles als caminants, els quals 
es poden veure sorpresos per 
l’enlairament, just davant seu, d’un 
estol de centenars de fredelugues 
que ni tant sols havien vist. 

Les nostres latituds mediterrà-
nies no són adequades per a la 
nidificació de la fredeluga. Les 
dades sobre incubació de nius 
a l’Empordà són esporàdiques, 
encara que cada vegada més fre-
qüents, ja que el gruix de la seva 
etapa reproductiva es desenvolupa 
als seus llocs d’estada habituals a 
l’estiu, del centre i nord d’Europa, 
fins a Sibèria.
  
Quan despunta la primavera, 
els mascles responen a la 
crida de la natura recla-
mant l’atenció de les 
femelles amb grans 
exhibicions del seu 
brillant plomatge i 
agosarades mostres 
d’acrobàcia aèria. 
Al mateix temps, 
caven a terra uns 
clots que serviran 
de fonament per 
als futurs nius. Les 
femelles, aclapara-
des pels esforços 
per agradar dels seus 
companys, triaran el clot 
que més els plagui i, amb 
aquest, el seu propietari, 
que es convertirà així en la seva 
parella permanent. El clot l’acabarà 
de decorar la femella amb quatre 
herbes i branquillons, i seguida-
ment hi farà la posta, que sol ser 
de quatre ous. Els dos membres 
de la parella s’ocuparan d’incubar 
els ous durant uns trenta dies, i 
alimentaran els pollets fins que es 
puguin valdre per ells mateixos.  

La fredeluga és un dels ocells amb 
més capacitat de refer una posta 
malmesa pels depredadors o pel 
mal temps: torna a pondre fins a 
quatre vegades en el  mateix any 
si així ho creu convenient. Aquesta 

«Princesa acolorida de l’hivern»

Els caçadors poden anar a la saga 
de la fredeluga, però aquesta 
disposa d’un bon joc per a seduir 
l’ànima humana. I és que la seva 
elegància sobre els solcs dels 
camps i la bellesa del seu plomatge 
no deixen indiferent: pot embada-
lir la nostra mirada i fins i tot deixar 
el caçador caçat. Certament, no 
deu pas ésser una situació co-
rrent, aquesta, però a un li agrada 
imaginar-s’ho, perquè cercar la 
bellesa 
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