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La guilla, de la grandària d’un gos 
de mida mitjana, té un aspecte pe-
culiar, amb orelles dretes, grosses 
i triangulars, i una cua, llarga, estar-
rufada i acabada en una borla blan-
ca. El seu pelatge pot variar molt, 
segons els indrets: va d’un color 
terrós clar a un rogenc fosc, pas-
sant per tot un ventall de grisos.

La podem trobar en quasi tot 
l’hemisferi nord i a Austràlia, on va 
ser introduïda per l’home amb la 
intenció d’eliminar els conills que 
ell mateix havia introduït anterior-
ment; una contradicció més de les 
de l’espècie humana en l’intent de 
«controlar» la natura. A Catalunya 
és present arreu, des de la mateixa 
línia de costa fins a les muntanyes 
més altes del Pirineu.

Es tracta d’un animal discret, 
que, per raons de seguretat, és 
més actiu al capvespre i a la nit. La 
seva dieta és la típica d’un animal 
oportunista, no rebutja pràctica-
ment res: escarabats, talps, rato-
lins, conills, ocells, fruita o verdu-
res i tot el que pugui arreplegar en 
contenidors i abocadors.

Pel sol fet d’haver estat sempre 
implacablement perseguida per 
l’home, la seva supervivència pot 
ser considerada com un premi a la 
seva intel·ligència natural, que li ha 
donat arreu una merescuda fama 
de múrria i astuta. En comptes 

LA GUILLA

Sovint esmentada en tota mena 
de contes i llegendes populars, 
la guilla és un dels animals sal-
vatges més coneguts a casa 
nostra, fins al punt que la seva 
sola presencia dóna nom a una 
emblemàtica comarca natural: 
les Guilleries. D’aspecte viu i 
entremaliat, les seves malifetes 
han comportat que les relacions 
amb els humans no sempre ha-
gin estat cordials. Adaptable a 
qualsevol entorn i circumstàn-
cia, és alhora odiada i admirada 
per l’home, de qui treu el màxim 
rendiment. 

d’allunyar-se de l’espècie humana, 
ha triat de conviure-hi tan a la vora 
com ha pogut per treure’n profit. Si 
abans en tenia prou de rampinyar 
algun ou a algun pollastre d’un pa-
gès descuidat, ara es pot alimentar 
en abocadors, granges, càmpings 
o on calgui. S’adapta a qualsevol 
circumstància, menja tot el que 
arreplega i s’instal·la en qualsevol 
lloc. Això sí, el que encara no ha 
après a fer és calcular la velocitat 
dels vehicles, que sovint l’empai-
ten sense contemplacions. 

Els caus, sempre amples i amb 
diverses sortides, els construeix 
gratant a terra, però també sap 
aprofitar, engrandint-los, els d’al-
tres espècies, com conills o tei-
xons. A Verges se’n poden veure 
alguns a l’aspre i a les pinedes. En 
aquests caus les femelles intenta-
ran tirar endavant, segons l’aliment 
disponible, les ventrades de quatre 
a vuit menuts que arriben cada pri-
mavera.

La guilla és un animal solitari i 
de costums casolans. Al llarg de 
la seva vida, que pot ser d’uns set 
anys, no s’apartarà gaire del lloc a 
on va néixer. Les famílies de gui-
lles resten unides només durant 
el zel i en l’etapa necessària per 
a acampar la prole; després, cada 
membre es buscarà la vida pel seu 
compte.

En temps no gaire reculats, era 
freqüent que el pagès que matava 
una guilla fos recompensat per la 
resta de veïns per haver-los deslliu-
rat de l’enemic dels seus galliners. 
L’afortunat caçador passava per 
les cases del voltant mostrant la 
cua de la guilla morta, tot esperant 
que li caiguessin les llonganisses, 
fruita o hortalisses dels agraïts ve-
ïns, en un ritual que ja s’ha perdut 
i que s’anomenava «anar a captar 
la guilla».
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DAINES

A començaments 
de març, a Verges 
vam tenir una visita 
curiosa i inespera-
da: prop del mas 
Peixet, més d’un 
afortunat hi va po-
der veure un bonic 
exemplar mascle 

de daina pasturant tranquil·lament sota els pollan-
cres. Se sap que era un mascle per les imponents 
banyes, espectacularment grosses i obertes com 
una ombrel·la. La foto que acompanya aquest es-
crit, encara que de poca qualitat, en dóna fe. 

Durant moltes setmanes, es va poder veure per 
la zona i provocà comentaris sobre la seva proce-
dència –«que si ve del parc de Sobrestany, que si 
ve dels Aiguamolls...»–, però amb el temps les ma-
nifestacions visuals varen començar a escassejar, 
fins que es va fer fonedís.

Pels voltants de Setmana Santa, però, ja hi havia 
comentaris que se n’havia vist un altre exemplar, 
aquest sense banyes, per la qual cosa se suposa-
va que era una femella. Diverses persones varen 
poder observar la segona daina, però ningú no va 
arribar a veure mai tots dos exemplars junts. Tenint 
en compte que els mascles de daina muden les 
banyes cada any a finals de primavera, és possible 
que no fossin dues, les daines, sinó que, en reali-
tat, es tractés d’un únic exemplar que havia perdut 
les banyes.

Sigui com sigui, el cas és que la possibilitat de 
poder observar daines a Verges és tota una experi-
ència que ens agradaria que es repetís sovint.
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