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Els còrvids són una família 
d’ocells que no gaudeixen de 
gaire bona premsa. El seu aspec-
te funest i els estridents i desa-
gradables crits que fan no ajuden 
gaire a millorar la seva imatge. 
Tot i això, són animals als quals 
no ens costa reconèixer algunes 
virtuts: són sociables, desvergo-
nyits, astuts, intel·ligents i amb 
una gran capacitat d’adaptar-se 
a l’entorn i treure el màxim profi t 
de les activitats humanes. En 
aquest article ens centrarem en 
l’espècie de còrvids més abun-
dant a casa nostra: la garsa. 

A pagès, la garsa és un ocell molt 
popular. Recordo que antigament 
era freqüent intentar acampar-ne 
alguna cria a casa –activitat que en 
el cas de les garses no és gaire difí-
cil–, únicament pel plaer de tenir-la 
com a animal de companyia. Ens 
feia gràcia el seu comportament in-
solent i entremaliat, i a fe que molts 
vailets vàrem aprendre a estimar 
i respectar la natura amb l’ajut 
d’aquesta excel·lent joguina!
La família d’ocells a què pertany, 
la dels còrvids, també comprèn el 
corb, la gralla –que aquí anomenem 
«caua»–, el gaig i la cornella. En 
molts indrets de Castella, el nom 
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got, a causa de la coneguda afecció 
d’aquest ocell a emportar-se objec-
tes petits i brillants i amagar-los. 
La seva imatge blanca i negra, 
de tan repetida ens pot semblar 
vulgar, però més d’un pot tenir 
una sorpresa si té la possibilitat de 
veure’n de prop algun exemplar. 
Les seves formes ben proporcio-
nades, el cap altiu, el cos esvelt i 
la cua llarga confi guren un conjunt 
harmoniós, emmarcat a més pels 
espectaculars refl exos tornasso-
lats, verds i blaus, de les plomes 
de les ales i la cua, que contrasten 
amb el blanc immaculat de la pan-
xa. Decididament, vista de prop, la 
garsa se’ns mostra com un bell ani-
mal; res a veure amb aquesta taca 
blanca i negra que sovint sembla 
que ens malmena el paisatge. 
És un dels ocells més abundants 
a tot Europa, on només falta a les 
illes de la Mediterrània i a Islàndia. 
El seu espai preferit és el camp 
obert amb arbres i matolls es-

campats, però també la podem 
trobar en terrenys cultivats, 

bosquets de ribera, 
pollancredes, 

jardins, 

horts, etc. Es troba a gust amb la 
proximitat humana i defuig el bosc 
espès, així com les cotes superiors 
a 1.500 metres. 
La majoria de garses no es mouen 
en tot l’any del seu petit espai 
vital, ja que és una espècie molt 
sedentària. Als llocs on són abun-
dants poden suposar un perill 
per al desenvolupament d’altres 
espècies, a causa dels seus hàbits 
depredadors de nius d’ocells més 
petits. Sol integrar-se en grups de 5 
a 12 individus, formats normalment 
per parelles que es defensen mútu-
ament, sobretot en temps de cria. 
Els grups més nombrosos solen 
ser formats per joves desaparellats 
que busquen oportunitats. De dia 
solen cercar l’aliment per terra, 
practicant una coreografi a curiosa, 
amb estrafolaris saltets i passes 
estranyament forçats, aixecant 
exageradament les potes. 
La seva alimentació és omnívora i 
oportunista. La garsa sap aprofi tar 
com cap altre espècie tots els 
recursos que la natura li ofereix i 
els que l’activitat humana li facilita. 
Així, a més de les cries d’altres 
ocells, petits vertebrats, insectes 
o cucs que pot atrapar, equilibra 
la seva dieta amb els vegetals 
que l’home li posa a l’abast, com 
ara llegums, cereals i fruites, en 
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general. També és ben coneguda 
la seva activitat carronyaire, so-
bretot a la carretera, on sol ser la 
primera d’arribar per aprofitar-se 
de l’accident que hagi pogut tenir 
qualsevol animaló. Aquí, a més, es 
fa evident la seva gran astúcia: sap 
escapolir-se com cap altre animal 
dels vehicles moderns; difícilment 
cap cotxe empaitarà una garsa, 
cosa que malauradament és ha-
bitual que es produeixi en altres 
espècies d’aus o de mamífers 
que no han sabut adaptar-se a la 
rapidesa dels vehicles actuals, 
acostumats al llarg de l’evolució a 
una velocitat controlable dels seus 
enemics; menys la garsa, que amb 
una capacitat d’adaptació superior 
ja ha après a mesurar el perill que 
suposa la velocitat dels nous ginys 
mecànics. 
A principis de primavera, les pare-
lles, que són estables per a tota la 

vida, acostumen a fer el niu en un 
arbre ben alt. Sol ser molt gros, 
fet amb branques i fang, i molt 
atapeït per a dificultar l’entrada 
dels enemics. Entre finals de març 
i començaments d’abril, la femella 
fa els cinc o sis ous que vetllarà 
juntament amb la seva parella fins 
que els petits sàpiguen mantenir-
se per ells mateixos. Quan mor un 
component de la parella, l’altre no 
tarda a trobar un altre company, 
sobretot si la baixa es produeix a 
la primavera, quan la natura obliga 
a tirar endavant la niuada. Val a dir 
que això és precisament el que ha 
succeït a l’emblemàtica parella de 
cigonyes de la Mota de Verges: 
després de la mort accidental d’un 
dels components de la parella a 
finals de març, en menys de tres 
dies l’altre ja tenia parella. 
El Costumari Català de Joan Ama-
des esmenta les valoracions que 

es feien en alguns indrets del cant 
de la garsa. A muntanya, molts 
pastors agraïen els seus crits, 
perquè els prenien com un avís de 
l’arribada del llop; al Ripollès creien 
que la garsa prevenia la presencia 
de la guilla i la serp. En algunes 
rondalles es compara el cant de la 
garsa amb la parla de les dones, 
que canvia radicalment de to des-
prés de casar-se.
El cant de la garsa no és gaire 
plaent a l’oïda humana, sobretot 
el seu crit d’alarma, que és molt 
estrident i desagradable. Tot i això, 
és remarcable el ventall de regis-
tres que pot oferir, amb imitacions 
molt acurades dels cants d’altres 
espècies d’ocells i fins i tot de la 
veu humana, que molts individus 
criats en captivitat han après a 
reproduir. 
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