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LA PUPUT
Per més que ho vulgui, no 
passa desapercebuda. Amb 
un plomatge cridaner, una 
cresta precursora dels dis-
senys de perruqueria més 
avançats i un cant potent i 
inconfusible, la puput ho té 
tot a l’hora de cridar la nostra 
atenció. Per la seva particular 
bellesa, ja els egipcis grava-
ren la seva imatge en pedra 
en molts jeroglífics, i avui dia 
apareix sovint com a prota-
gonista en moltes rondalles 
i contes populars.

La trobem sobretot en espais 
oberts i assolellats, a la vora dels 
boscos, en valls i planes baixes, 
vinyes, olivars i, cada vegada més 
sovint, a prop dels nuclis habitats, 
on es mostra molt confiada buscant 
aliment per parcs i jardins. 

Es bàsicament insectívora. Amb 
el seu bec llarg, prim i lleugerament 
corbat, desenterra cucs, erugues, 
escarabats o aranyes que li servei-
xen d’aliment. Cal remarcar, des del 
punt de vista ecològic, la seva tasca 
com a controladora de la processio-
nària, la temuda plaga del pi. 

Encara que de caràcter fortament 
solitari, la puput s’espavila a buscar 
parella a mitjan abril. Precisament en 
aquest temps es poden veure bara-
lles entre mascles que sovint tenen 
més raons per a la possessió d’un 
vell niu que no pas per a conquerir 
una femella. Qualsevol forat en un 
arbre o en una vella construcció hu-
mana va bé a la puput per a afegir-hi 
quatre branquillons i fer-hi el niu. Les 
puputs solen aparellar-se per tota la 
vida i, si poden, fan servir sempre el 
mateix forat per a niar. Fan una posta 
de sis o set ous, que la femella no 
abandona en cap moment, restant 
alimentada durant aquest temps per 
la seva parella. Una vegada neixen 
els pollets, el mascle continua por-
tant tot l’aliment al niu, mentre que 
la femella s’encarrega de distribuir el 
menjar i vigilar la prole.

La simpatia o atracció popular que 
pot provocar la puput es veu sovint 

El puput –o la puput, com l’ano-
menem per aquí–, és un ocell tan 
conegut com fàcil de distingir. De 
la mida d’un colom casolà, els tons 
dominants del seu plomatge van del 
rosa al taronja al cos, amb destaca-
des franges blanques i negres a les 
ales i la cua. La seva popular cresta 
de vint-i-vuit plomes li permet de 
comunicar-se amb els seus congè-
neres, obrint-la i tancant-la a voluntat 
com un vano.

Científicament està classificada 
dins l’ordre dels coraciformes, un 
grup d’ocells d’aspecte tropical, amb 
plomatges molt llampants i del qual 
formen part individus tan acolorits 
com el blauet, l’abellerol o el gaig 
blau. El seu nom científic és Upupa 
epops, i en castellà és coneguda 

com a abubilla. El nom en català 
ve del llatí upupa, modificat pel 
radical put (de «fer pudor»), se-
gurament per la mala olor que 

sovint fa l’animaló. 
La puput té el costum 

de cantar tot l’any, 
encara que quan se 
sent més sovint 
és a la primavera, 
en plena època 

nupcial. El seu cant 
és inconfusible. El 
so agut i potent, 
de tres síl·labes, 

«put-put-put», és 
tant característic que 

no es pot confondre amb 
el de cap altre ocell. 
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defraudada per la forta ferum que nor-
malment desprenen aquests ocells. 
Resulta que com a sistema defensiu, 
les puputs tenen unes glàndules a la 
vora de la cua que desprenen una pu-
dor insuportable, i no en tenen prou 
amb això, sinó que, a més, procuren 
tenir el niu com un autèntic femer, 
ple d’excrements i restes d’animals 
morts, per tal d’aconseguir que ni el 
més afamat dels seus enemics hi 
pugui entrar. 

Les puputs són visitants estiuen-
ques: s’estan amb nosaltres durant 
la primavera i l’estiu, i a finals d’agost 
tornen cap als seus llocs d’hiver-
nada, a l’Àfrica. Aquesta mecànica 
migratòria abans era d’estricte com-
pliment per part de totes les puputs, 
però darrerament, a causa del canvi 
climàtic, cada vegada són més els 
individus que passen l’hivern aquí. 
Malauradament, que el clima està 
canviant és més una realitat que no 
pas una hipòtesi. Ja ens ho deien els 

avis, ens ho corroboren els científics i 
ens ho canten les puputs. Només ho 
poden posar en dubte quatre polítics 
hipòcrites i interessats, als quals no fa 
vergonya d’omplir-se la boca parlant 
del seu gran amor per la Terra alhora 
que no fan res més que esprémer-la 
i embrutir-la.

La puput dins l’imaginari popular
Moltes creences populars tenen la 
puput de protagonista. Així, a mun-
tanya, posaven cendra als teulats per 
evitar que hi fes niu, ja que la tenien 
per un ocell que portava malastru-
gança. Deu ser per això que li agrada 
més la plana que no pas la muntanya 
i poques vegades es veu a més de 
mil metres d’altitud. 

A les planes de Lleida hi havia la 
creença que la jove que sentia molt 
sovint el seu cant tenia moltes pos-
sibilitats de quedar-se per a vestir 
sants. 

El refranyer popular també és 

molt generós amb la puput. Valguin 
aquests pocs refranys com a exem-
ple:

«Per la Candelera, la puput i sa ban-
dera.» Ens recorda l’arribada puntual 
de la puput amb la seva cresta. 

«En un niu de puputs, n’hi ha de 
grossos i de menuts.» Referit al fet 
que en qualsevol comunitat o ambi-
ent hi pot haver diferents maneres 
de viure.

«Per Sant Macià, la puput ve i el 
tord se’n va.» Es refereix als cicles 
migratoris inversos d’aquestes dues 
espècies. 

Valgui també una cançó popular 
valenciana de caràcter misògin, 
que avui es titllaria de políticament 
incorrecta:

«La puput a la muntanya
canta i diu la veritat;
quan les cabres faran llana,
les dones faran bondat.»
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