
LA BIODIVERSITAT A 
LA CATEDRAL DE TARRAGONA

VARIETAT, CAUSES I JOIES



SABEM EL QUE ÉS LA 
BIODIVERSITAT?

La biodiversitat podriem dir que és el conjunt d’espècies d’éssers vius que tenim en una zona més o menys
determinada. La biodiversitat depen totalment de les condicions del medi en què viu, per tant, medis més
inhòspits com ara els pols tindran una baixa biodiversitat, i d’altres com les selves tropicals, tindran una
biodiversitat realment imposible encara de determinar totalment, ja que continúen descobrint-se espècies
avui dia.
Els medis humanitzats no solen gaudir d’una alta biodiversitat. A més, aquesta sol ser esbiaixada respecte
a la propia del lloc, ja que probablement no veurem gaires de les espècies que tenim als jardins en estat
salvatge. Podem dir que té diferents origens: per acció del vent, portades per l’home intencional o
accidentalment, éssers d’hábitats rocosos i que han aprofitat els penya-segats artificials fets per l’home,
invasores...



ON PODEM TROBAR 
BIODIVERSITAT?

A tot arreu. Fins i tot a l’aire que respirem, on hi ha bacteris i espores (contra els quals
estem immunològicament preparats!). Tot depèn de quines manifestacions, o parts,
d’aquesta biodiversitat es vulgui veure/estudiar/gaudir/...



Un jardí amb medi
aquàtic, rebosant de 
vegetació, apart que 
atractiu visualment, resulta 
irresistible a un bon 
nombre d’invertebrats.
L’aigua, a més, possibilita
no només la presencia 
d’animals amb fase 
aquàtica, com libèlules o 
granotes, sino que també 
pot atreure ocells i rat-
penats, que acudeixen a 
punts com aquest a fer un 
glop.



En medis ja més
controlats, i amb menys
varietat d’espècies
vegetals, les espècies que 
poden instal.lar-s’hi son 
moltes menys,i de menor 
entitat



Les parets antigues i 
humides, durant la nit, 
solen contindre una 
varietat de formes de 
vida animals
sorprenents. No 
obstant, la seva
biodiversitat sol ser 
baixa o molt baixa dins
les ciutats, tret
d’excepcions...



Fins i tot aquí és possible observar biodiversitat! Només
cal mirar-s’ho dos cops...o un, si tens la natura al cap!



Parant bé els ulls podem veure com en un 
resquici del mur, una molsa sobreviu,creix i es 
reprodueix en apenes uns mil.límetres
quadrats



Alguna aranya
ha decidit parar 
les seves
teranyines entre 
les teules---



Fins i tot hi veiem cargols! 
Què deu menjar, aquí??



EXEMPLES D’INTERÈS



CIANOBACTERIS

Pràcticament dels éssers vius més primitius del planeta, i 
responsables de que tinguem una atmosfera oxidant (i 
respirable per nosaltres!), els cianobacteris son organismes
unicel.lulars que van inventar-se la fotosíntesí, i això és, crear 
energía a partir de la llum del sol (ho fan totes les algues i 
plantes!). El resultat de la fotosíntesi és que es produeix oxigen.
Podem veure aglomeracions de cianobacteris en qualsevol racó
humit. Abans eren coneguts com a “algues cianofícies”.



Els líquens solen ser organismes pioners, dels primers en colonitzar medis durs i poc “agraïts”. En realitat, es 
tracta de la unió entre una espècie d’alga i una de fong, en el que es coneix com a “simbiosi”, de manera que la 
estrategia de supervivencia resulta profitosa per ambdues espècies, fins al punt que conviuen formant un únic
organisme. Els líquens creixen per totes les superficies dures del mon, i el seu creixement és molt lent, de manera 
que una taca a la paret de la mida d’un euro pot tenir fàcilment més de 15 anys. La presència de més o menys
líquens indica innegablement la qualitat de l’aire ( son el que en diem “bioindicadors”). Si no en veiem a cap
racó...tremolem!!

LÍQUENS



(Xanthoria parietina)

Un dels líquens més
comuns, que de ben 
segur hem vist a teulades
i terrasses amb una mica 
de “solera”.



TEIX
(Taxus baccata)

Aquest arbre, molt relacionat amb la tradició cèltica, ha estat progressivament substituït pel
xiprer com a arbre funerari a les zones més càlides i seques, ja que és un vegetal amant de la 
semiombra i la humitat, més pròpies de latitus més septentrionals. Tot l’arbre és molt tòxic, cal 
rentar-se les mans després de manipular-lo...amb excepció de les baies, que, segons diuen, 
resulten comestibles...però jo no m’hi he arriscat mai....
A la Catedral podem veure’n exemplars de bon port.



ESTRAMONI
(Datura stramonium)

Aquesta planta, 
d’elevada toxicitat, 
va ésser molt
emprada a les 
edats antiga i 
mitjana com a 
al.lucinògena, amb
la seva ingestió o 
aplicació en forma 
d’emplast sobre la 
pell. Arbust que 
pot atènyer els 2-3 
m. El podem veure
a descampats i sòls
pobres en 
nutrients.



PLANTES DEL PAPIR
(Cyperus alternifolius/Cyperus papirus)

Tots coneixem els “papirs egipcis”, que estaven el.laborats amb les tiges d’aquestes plantes aixafades i 
preparades, especialmente la espècie de l’Esquerra, C. papirus, àmpliament distribuïda a tota la conca 
del Nil i altres grans rius subsaharians. Totes dues s’empren amb jardinería ornamental avui dia.



EQUISETS

Els equisets son les plantes més primitives que existeixen. No tenen arrels
reals, ni fulles, i molt menys,flors. Només tenen tija, que altera les seves
funcions en virtut de si es trova sobre o sota terra. Es reprodueixen per 
espores (les llavors no apareixerien fins bastants milions d’anys després), i 
per tant, només poden viure en llocs molt humits. No obstant, com ja hem
soggerit, probablement van ser les primeres autentiques plantes en viure a 
terra ferma. I a més, tenen una altra característica peculiar: tota la vida a 
la terra, químicament, està basada en el carboni...tret dels equisets, que 
químicament están basats en el silici.
Es poden utilizar en jardinería ornamental, però correntment sol ser una 
“mala herba” invasiva i difícil d’erradicar.



BOGA
(Typha latifolia)

En el passat es conreava, ja que les seves arrels
resulten comestibles. Avui dia la trobem a 
qualsevol zona aquàtica. La forma dels seus
plomalls resulta molt característica, i típica 
d’escenes de cacera d’aus aquàtiques.



ROSER
(Rosa spp.)

Què podem dir de 
la rosa...flor 
llegendària i 
protagonista, tant
per les flors com
també per les seves
espines. Existeixen
centenars (o milers) 
de varietats
cultivades, totes 
procedents per 
sel.lecció de 
varietats
silvestres,amb flors
de només cinc 
pètals, idèntiques
quasi a les de 
l’esbarzer.



PARIETÀRIA
(Parietaria judaica)

Planta molt
comuna a zones de 
runes i terrenys
pioners, famosa per 
les alèrgies que 
causa el seu pol.len, 
i el contacte amb
ella. Enganxar-se 
amb pèls especials
és una de les seves
estratègies de 
“dispersió i 
conquesta”.



TARONGER AMARG
(Citrus  x aurantium)

Els tarongers, plantes procedents d’”invents chinos”(van ser creats
al llunyà orient a partir del creuament entre vàres espècies
silvestres de cítrics), van implantar-se a la mediterrània a l’edat
mitjana, tot i que ja era conegut pels romans. No només els seus
fruits eren apreciats: la flaire d’un taronger en flor és tant potent, 
que a certs llocs també s’hi plantava amb efecte de “dissimular” 
altres olors menys agradables,i més freqüents en aquells temps...



LLORER
(Laurus nobilis)

El llorer, planta noble i 
digna dels cèsars, és en 
realitat el que formava
els nostres boscos fa uns
15  milions d’anys. No 
és una planta originària
d’aquí,però fa molt
temps que hi és, i en 
conseqüència, l’ésser
humà n’ha fet ús
històric, tant del 
simbolisme que li va 
atorgar com de les seves
propietats químiques i 
culinàries. És
positivament tòxic.



MAGNÒLIA
(Magnolia grandiflora)

Les magnòlies estan considerades unes de les flors amb corol.la més primitives que 
han sobreviscut fins als nostres dies, ja que van aparèixer cap a finals de l’era dels
dinosaures. Els membres supervivents van prosperar a Nord-amèrica, d’on prové
l’espècie actual, que està àmpliament implantada com a arbrat ornamental o viari.



NENÚFAR BLANC
(Nymphaea cerúlea)

Aquests parents de les 
magnìles es van 
adaptar a la vida 
aquàtica, i cap estany
bucòlic no compta
amb un grup de fulles 
flotants
acompanyades
d’aquestes precioses i 
mítiques flors. 
Existeixen acolorides
varietats cultivades
com a planta 
ornamental, però la 
espècie original és
blanca, i viu en 
estanys i aigües
quietes de certa
entitat i de règim
permanent (amb
aigua tot l’any).



MELIC DE VENUS
(Umbilicus rupestris)

Aquesta planta és comuna en parets antigues i 
humides (no en queden gaires,a la ciutat). 
Planta anual, remeïera: retirant la cutícula 
inferior, les seves fulles serveixen com a 
antisèptic per a netejar ferides o rascades.



(Oxalis sp. / Polygonum aviculare)



RANUNCLE DE LLANÇA
(Ranunculus lingua)

Els ranuncles,o “botons
d’or” son flors comunes 
als nostres camps a la 
primavera. Hi ha moltes
espècies que viuen en 
diferents hábitats; aquesta
viu a aiguamolls, però no 
la trobarem en estat
salvatge aqui. Totes les 
plantes d’aquesta familia 
(les ranunculàcies) son 
molt toxiques, i solen ser 
de les que els animals de 
pastura no es mengen.



ESPÍGOL
(Lavandula angustifolia)

Planta mediterrània d’indrets secs i càlids, és una planta conegudíssima ja que té multitud d’usos a 
partir dels olis essencials que se’n extreuen. El seu color i baixa demanda d’aigua, en fan una de les 
plantes més utilitzades en jardinería a les nostres contrades. Planta mel.lífera.



Felis catus

Trachemys scripta

El resultat del menyspreu d’alguns humans per alguns dels animals dels
que eren responsables, origina la presencia d’espècies que no hi haurien
de ser, i que molts cops ocasionen desastres quan son alliberades a la 
natura, reduïnt o exterminant altres espècies que hi conviuen. Un bon 
exemple ho son el gat domèstic i les diferents espècies de tortugues
d’aigua dolça americanes, tots dos actius i abusius depredadors .



PEIX VERMELL
(Carassius auratus)

Espècie ornamental (ja
sel.leccionada a la Xina
fa 2.500 anys) és una de 
les més populars
mascotes, i hoste de 
moltes basses de pagès. 
Malgrat tot, abans
només estaba reservat a 
l’alta alcurnia social 
xinesa. També aquesta
espècie pot causar 
problemas si resulta 
alliberada al medi, doncs
el seu carácter omnívor
fa que depredi sobre 
molts éssers, o els seus
ous o larves, on no 
haurien d’existir peixos.



PORQUET DE 
ST. ANTONI o 
“bitxo bola”
(Armadillidium
vulgare)

Aquests coneguts crustacis, parents llunyans
de crancs i gambes, son els unics de la seva
clase que han colonitzat terra ferma, tot i 
que únicament en llocs humits, doncs encara 
respiren per unes brànquies modificades. 
Ecològicament molt importants,doncs son 
uns dels encarregats a descompondré la 
materia orgànica “abandonada”



(Papillifera bidens)

Curiós cargol d’uns 10-12 
mm., que només trobarem
en zones associades a 
ruïnes o estructures 
romanes.



(Rumina decollata)

Un cargol que menja cargols! S’ha introduït a molts països del mon amb
l’objectiu de lluitar contra els danys que causen als cultius.



DRAGONET
(Tarentola mauritanica)

Els dragonets ni mengen roba, ni escupen als ulls, ni assumeixen cap de les totxesses que se’ls han atribuït al llarg
dels segles. Espècie molt propia de llocs rocosos i durs, com els edificis; s’ha beneficiat molt de totes les parets i 
murs construïts per l’home. Poden aferrar-se a parets verticals gràcies al magnetisme que exerceixen unes fileres
de micropèls que tenen als palmells de les extremitats.



FORMIGA FUSTERA
(Crematogaster scutellaris)

Aquestes formigues, barrinadores
de la fusta de la que s’alimenten
gràcies a uns bacteris especialitzats
allotjats als seus intestins, es 
troben a parts mortes d’arbres o 
arbusts vius. Posseeixen un fibló, i 
poden picar-nos si hi fiquem la mà.



Desperfectes causats
per escarabats
de la família

Anòbids

Aquest petits escarabats s’alimenten de fusta morta, 
gràcies també a bacteris simbionts. Causen 
importants desperfectes en estructures,mobiliari i 
patrimoni. No obstant, son uns dels encarregats de 
descompondre fusta morta a la natura.



(Arctosa sp.)

Aquestes petites aranyetes, molt
abundants arreu, construeixe petites
tendes de seda sota pedres i troncs, 
desde la que aguaiten els diminuts
insectes de què s’alimenten. 
L’exemplar de la fotografia mesuraba 
uns 7 mil.límetres.



MERLA COMUNA
(Turdus merula)

Aquests inconfundibles ocells poden ser vistos a qualsevol
jardí o zona arbrada on tinguin espai per cercar cucs de 
terra,els quals poden anar acumulant al bec mateix. És un dels
ocells millor adaptats als espais urbans enjardinats. Molts
hem sentit el seu cant melodiós a altes hores de la matinada i 
a trenc d’alba, pels terrats de la ciutat.



ORENETA CUA-BLANCA
(Delichon urbicum)

Aquests visitants estivals fan nius de 
bava propia i fang, i els reutilitzen any
rere any. Son ocells molt especialitzats
en el vol, i consumeixen grans
quantitats de petits insectes voladors. 
La seva presencia és símptoma de 
qualitat mediambiental.



ARANYA TIGRE
(Argiope bruennichi)

Aquestes aranyes, d’aspcte ferotge, en realitat son inofensives. 
Els seus colors, que hom pot pensar que imiten als de una vespa, 
en realitat ajuden a l’aranya a ocultar-se entre els matolls i 
herbes altes on viu, de la mateixa manera que els tigres o les 
zebres confonen les seves ratlles amb els troncs i vegetació. Viuen
tan sols una temporada, i la femella (esq.) és molt més grossa que 
el mascle (dreta).



(Iberellus Companyonii)

Aquest petit cargol terrestre manté una població aïllada al recinte de la Catedral. Fora d’aquí, el trobarem en 
llocs secs,pedregosos i amb vegetació dura. El seu cos és negre. Aquest caragol és una raresa que a la ciutat
hauria de prendre protección urgentment, ja que es tracta pràcticament d’un endemisme tarragoní.



GRANOTA VERDA
(Pelophylax perezi)



ARANYA DE POTES LLARGUES
(Pholcum phalangioides)

Aquestes gràcils i espantadisses
aranyes son típiques de racons
oblidats i cases de segona
residencia “de les d’abans”. 
Quan s’espanten, es gronxen
frenèticament a la seva
teranyina, entrincada i 
complicada.



LLANTIÓ MENUT
(Ischnura pumilio)

Els llantions, o cavallets del 
diable) son els cosins petits de 
les libèl.lules. Els adults son 
alats i volen, però les seves
nimfes son aquàtiques. Totes les 
fases son carnívores. Els adults
consumeixen grans quantitats
de mosquits.



ESCORPÍ NEGRE
(Euscorpius flavicaudus)

Una autèntica joia del passat que ha 
sobreviscut dins el recinte de la Catedral. 
L’escorpí negre caça insectes i aranyetes
a les parets humides quan es fa fosc. Son 
petits, i el seu fibló no representa cap
perill, ja que no arriba a tenir força per 
clavar-se a la pell humana. I a sobre, no 
ens afectaría...



I això????



Misteri resolt...

EGAGRÒPILES: Restes impossibles
de digerir pels ocells rapinyaires
(pèl,plomes,ossos,...). Aqui n’hi ha 
una bona estesa...però de qui??



FALCÓ PELEGRÍ
(Falco peregrinus)

Es tracta del falcó 
pelegrí, l’emperador
dels cels de 
Tarragona, que fa 
servir els terrats de 
la Catedral com a 
sobretaula, on païr i 
“fer el cafè”. 
Aquests magnífics
animals son capaços
d’assolir els 400 
km/h quan es 
llencen en picat
sobre les seves
preses (altres ocells
en vol), sempre
desde l’angle cec
d’aquestes.



L’ “ALTRA” BIODIVERSITAT



Gresos del Buntsandstein mig, Triàssic inferior (aprox. 240 m.d.a)







Animals tots dos plens de simbolisme als textos (potser
molt més el lleó), val a dir que no fa tant els lleons de 
les cavernes trepitjaven els nostres camps, i segons es 
diu, en temps de Pericles (s.IV a.C), es sentien els
lleons rugir a les afores d’Atenes. No és d’estranyar
que a la nostra civilització l’hagi marcat com a animal 
poderós i rival temible, digne de simbolitzar el poder.

DROMEDARI LLEÓ



Aquestes àligues, delatades
per la mida i forma del bec
esculpit (prominent i 
ample), son un altre animal 
carregat de regis
simbolismes, que aquí están 
representats probablement
a tal efecte...No obstant, 
encara avui dia sobrevolen
els cels de Tarragona, 
especialmente en èpoques
de migració, i en molts
casos durant l’estada
hibernal a la nostra terra. 
Podem veure’n al Francolí, 
a l hivern, tractant
d’enganxar algún colom
desprevingut...



Les rates van conquerir ràpidament Europa, procedents de l’Índia i Àsia, desde on van 
arribar aproximadament al s. VII, a través del comerç. Van ser un vector de les puces
que van transmetre la pesta negra, que va exterminar un terç de la població europea, 
segles més tard...tal havia estat el seu èxit que mantenia poblacions abundants a tots els
nuclis urbans, on aprofitave els amagatalls i el menjar fácil que oferien, i fins als
nostres dies...un prodigi de l’adaptació, aquí homenatjat com a part de la quotidianetat
de l’época.

RATA COMUNA O RATA DE CLAVEGUERA
(Rattus norvegicus)



Aquesta cua gruixuda, i aquesta actitud interessada
en un gall, delaten les formes del saltejador més
llegendàriament astut...



GUINEU
(Vulpes vulpes)



Aquesta corpulència, els ullals que 
sobresurten, i els ànims de l’home que el 
vol matar per fer-ne llangonisses, només
fan pensar en un animalot...



SENGLAR
(Sus scrofa)





CABRA SALVATGE
(Capra pyrenaica)



Només hi ha un 
mussol gros amb
“orelles” (no ho son!!) 
tan patents...



DUC
(Bubo bubo)



Sembla un ratolí...però si ens hi fixem bé...trobarem
que és un pèl estrany...oi? I és que no és un ratolí...



MUSSARANYA COMUNA
(Crocidura russula)



Observem i comparem els caps de 
mussaranya i ratolí...i veurem que no hi ha 
dubte: ulls, orelles, ...



ÓS BRU
(Ursus arctos)

La presencia d’un ós als relleus fa 
pensar en la seva més que probable 
presencia a les zones més feréstegues
de les proximitats, com ara 
Muntanyes de Prades.



SUPLICI DEL TOLL 
DELS ANIMALS 
VERINOSOS

Pere Joan, s.XV



Fa no tant, era posible veure aquests
animals en cales rocoses apartades, i molt
probablement, al segle XV, el litoral 
tarragoní conservaría algún enclau on hi 
vivía l’espècie, avui dia pràcticament
extingida al mediterrani per culpa de 
l’home...l’artista la fa aparèixer al retaule
com a part del paisatge, i és...



VELL MARÍ O FOCA MEDITERRÀNIA
(Monachus monachus)



CALA FORNELLS, MALLORCA
Maig 1922

Repetim, fa no tant...



CRANC DE RAJOLA
(Pachygrapsus marmoratus)

Aquest cranc, únic
representant a la zona 
d’una familia 
majorment de crancs
tropicals, el podem
veure aquí i a qualsevol
punt rocós del litoral, 
on és molt abundant
arreu. L’artista ha 
calcat perfectament fins
els quatre relleus
frontals característics
de la espècie.



BOGA, CANYÍS I LLIRI GROC



SERP INDETERMINADA
(Natrix maura, Malpolon
monspessulanus, Vipera latasti)

Miniatura molt
probablement inspirada 
en una serp d’aigua
(Natrix maura), 
abundant encara avui
dia a qualsevol corrent
tranquila o massa
d’aigua arreu del 
territori, i també a les 
rodalies de la ciutat. 
Abundant ho seria 
també llavors. Té una 
ziga-zaga al dors que, 
sumat a que aixafa el 
cap i bufa quan es sent
amenaçada, fan que 
sembli un escurçó (al 
qual imita). Inofensiva i 
totalment incapaç de 
mossegar.



GRIPAU D’ESPERONS
(Pelobates cultripes)

La detallada reproducció de la forma i posició dels ulls al cap en aquesta
miniatura, juntament amb el seu aspecte rabassut, no deixen lloc a dubte si la
comparem amb les espècies locals. Aquest gripau, d’hàbits excavadors, ha
patit davallades de població molt importants a tota Catalunya. Avui dia, no en
podem veure prop de la ciutat, ja que les poblacions de la zona es donen per
extingides, però fa uns segles probablement era abundant a zones obertes
sorrenques i d’aiguamolls. Passen la major part de la seva vida enterrats.



SARGANTANA BRUNA
(Podarcis liolepis)
LLUERT O FARDATXO
(Timon lepidus)

Qualsevol mur o paret de zones rurals és ocupada per sargantanes, o fins i tot lluertsi podem estar segurs de que en 
aquells temps, quan no hi havia tants gats ni tants productes fitosanitaris, les sargantanes i lluerts formaven part del 
paisatge quotidià de la ciutat. Formaven també part de la cuina i herboristería locals (especialmente els lluerts). Per 
mida i situació de la miniatura dins la composició, podem pensar que es tracta més d’un lluert que una sargantana, 
però ambdos animals son igualment posibles. Encara avui dia és posible observar sargantanes als jardins perifèrics de 
la ciutat, i algun lluert en zones més rurals i tranquiles.



DRAGONET
(Tarentola mauritanica)

La presencia d’aquest omnipresent habitant de parets i
roques està justificada per la seva abundancia. Observem
com l’artista ha detallat el cap, el recobriment granulat del
cos, i especialmente, els seus dits ambples i plans, en forma
d’espátula, molts detalladament diferenciats de la
sargantana anterior.



TORTUGA D’ESTANY
(Emys orbicularis)

Un habitant imprescindible de qualsevol zona humida
litoral´mediterrània és la tortuga d’estany. 
Segurament, el paisatge d’aiguamolls de la 
desembocadura del Francolí i la Pineda, avui
pràcticament reduïts a una mínima expressió del que 
foren, n’albergava una bona población, de la qual
encara avui dia en queden alguns supervivents en 
punts molt localitzats.



ARANYA CAÇADORA VERMELLA
(Dysdera crocata)

Aquesta aranya, un depredador dels porquets de Sant
Antoni (d’aquí que posseeixi uns quelícers, o 
mandíbules, molt forts per a poder atravesar la seva
forta armadura). Tot i que l’artista l’ha situat sobre 
una teranyina, aquesta aranya no en construeix, sino 
que patrulla el sòl i la fullaraca de nit quan cerca les 
preses. Sol aparèixer sota pedres a jardins humits amb
porquets.
El nivel de detall de la miniatura és, com a mínim, 
admirable.



(Akis sansi) Aquest escarabat, de mida mitjana, robust, i de color negre, 
encara avui dia és abundant, i el podem veure quan passejem
pels camins més secs de les rodalies de la ciutat. 
Probablement era abundant també vora la Catedral, quan
“eso antes era todo campo”.



SALTAMARTÍ D’ALES BLAVES
(Oedipoda caerulescens)

ESBARZER
(Rubus ulmifolius)

Crec que l’artista va presenciar aquesta estampa moltes
vegades en tardes d’agost...segur que molts de vosaltres
també, si heu anat a passejar per camins de la rodalia
de la ciutat en aquesta época...Totes dues son espècies
que acaben a finals d’estiu el seu cicle reproductiu, i 
ambdues son abundants a les terres baixes...un encertat
homenatge.



ESCARABAT PUDENT 
(Blaps mucronata)

L’estirament final de l’abdomen i l’aspecte allargat, tot i la falta de color a la
miniatura, permeten, gràcies a l’alt nivell de l’artista un cop més, identificar
aquest “escarbatot” de bona mida i moviments sapastres, amant dels llocs
foscos i humits, i que encara podem veure avui dia a la Catedral, en algún dels
racons més tranquils i oblidats, on viuen tranquilament consumint materia
orgànica en descomposició...i ruixant a qui el molesta amb un líquid pudent.
Inofensius i pacifistes.



PAPALLONA INDETERMINADA
(Fam. Lycènids)

Aquesta familia de papallones, els Lycènids,
molt probablement van inspirar l’artista.



PORQUET DE ST. ANTONI
(Armadillidium vulgare)

Tots hem vist bitxos
bola en llocs humits... 
qui no els recorda de 
petit? Està clar que 
l’artista en va veure
molts! N’existeixen
moltes espècies, algunes
de les quals no poden 
enrollar-se sobre si 
mateixes i resten 
rígides. Son animalons
pacífics, als que els
encanta la materia 
vegetal en 
descomposició, i la 
transformen en 
nutrients per a les 
bactèries, i aquestes, en 
nutrients per al sòl. Uns
necessaris i famosos 
descomponedors, 
parents molt llunyans
de galeres i llagostes



ESCORPÍ GROC
(Buthus occitanus)

Encara avui dia, els escorpins son 
habitants de les zones més càlides i 
eixutes de les nostres contrades. 
Aquèsta espècie, la picada de la 
qual asegura haver patit l’autor, ha 
causat més d’un incident degut a la 
moderada potencia del seu verí, que 
si bé no és mortal, si que constitueix
dolor per uns dies...Malgrat tot, els
escorpins son animals magnífics, 
amb un disseny que no ha canviat
els últims 350 milions d’anys, i van 
inventar-se el viviparisme i la 
placenta molt abans que qualsevol
mamífer...i qualsevol tauró. Son 
nocturns, i cacen tot allò que 
puguin dominar i matar amb el seu
fibló, sempre animalons petits. 
Apenes hi veuen,però sobreviuen
sense problema les radiacions
nuclears... Un bitxet llegendari, 
digne de figurar aqui com a típic de 
la nostra terra.



“ARANYES CRANC”
(Fam. Tomísids)

Habitants freqüents de les flors, 
les aranyes de la familia dels
Tomísids son especialistes en 
disfressar-se i/o amagar-se a les 
flors, i resten a l’aguaït fins que 
un insecte ignorant del perill
visita la flor. Aquestes aranyes
no fabriquen teranyines, i 
salten sobre les seves preses... 
Cosa que sembla que va 
impactar l’artista quan deuria
presenciar-ho...



VESPA COMUNA
(Vespula germanica)

Per últim, el nivel de detall d’aquestes vespes, amb llurs
mandíbules i dissenys, també és digne d’admiració. Unes 
inquietants protagonistes de molts dinars d’estiu al jardí, 
però necessàries per la gran quantitat d’insectes que 
destrueixen, que encara avui dia formen part del nostre
paisatge mediterrani.



aAGRAÏMENTS:

-A en Juanjo, ja que sense ell, aquesta xerrada no hagués estat
posible, i pel seu recolzament entusiasta en tot moment

-Als Amics de la Catedral, per donar peu a una sessió sobre 
aquests temes

-A en Josep Roig, na Isabela Martínez, i en Cristian Luque, que 
han cedit algunes de les fotografies
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