
CONFESSIONS D’UN EXCAÇADOR  
 
Fa molts anys vaig ser caçador. No me’n recordo gaire bé, però devia ser a finals dels 
anys 60 quan, animat per un meu germà, vaig començar a córrer les closes de Montiró, 
els blats de moro de Vilademat i els olivets de Palau Borrell amb l’escopeta al muscle, 
darrere les perdius i els conills a l’hivern, i les guatlles i les tórtores a l’estiu… Vaig 
gaudir de la rosada dels matins, de l’exercici físic, del treball dels gossos, i de la bona 
amistat amb qui compartia els matins de diumenge. Vaig agafar-hi tal afició que em va 
semblar que allò ho faria tota la vida. M’hi trobava bé. 
 
M’agradava sentir el cant de la guatlla, esperant que claregés, per a sortir a córrer les 
userdes molles. M’agradava veure sortir el sol sobre el mar mentre m’ho mirava des de 
la Muntanya Gran de Ventalló. Durant la setmana llegia Delibes, i els dissabte a la nit 
mirava els programes d’en Rodríguez de la Fuente, que comentava amb els amics els 
diumenge al matí. Com veieu, era un caçador una mica singular. 
 
Avui dia els fills arriben normalment a la natura de la mà dels pares o dels mestres, que 
els porten a llocs adients per a educar-los en aquest aspecte. El meu cas va ser molt 
diferent. Vaig arribar-hi plenament, ja de ganàpia, de la mà de la meva filla Mariona. De 
petiteta em va començar primer a explicar, i més tard a insistir, que allò que feia de 
matar animalons no estava ben fet. Quan jo arribava a casa amb la caça aconseguida, se 
la mirava i li queia alguna llàgrima. Conscient que aquella situació no podia continuar, 
vaig penjar les armes a finals dels anys 80. Diuen que tothom té un passat i jo també en 
tinc un. 
 
Llavors vaig comprar dos prismàtics i una guia, i acompanyat de la meva filla petita, a 
qui li deuré sempre aquesta conversió, em vaig iniciar en l’observació dels ocells en 
l’estimat Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE), i en quantitat de parcs de 
tota la geografia estatal.  
 
En aquests moments em considero un aficionat a la natura en el seu ampli espectre, a la 
fotografia ornitològica, micològica i de paisatge en general. Practico el digiscoping 
arreu i cada setmana al PNAE. També m’agrada viatjar i veure com és aquesta natura en 
els altres mons que no són el meu.  
 
Començo per no entendre ben bé per a què serveix la cacera avui, a part de moure molts 
diners arreu del país. Penso que ningú no s’atreveix a tibar les rendes, ja que és un 
important tema econòmic, i també polític, per què no. En nom de l’esport es fan moltes 
barrabassades que ens costen mols diners, i no parlo solament de la cacera. En el cas de 
la cacera potser és pitjor, perquè molts d’aquests disbarats condueixen a situacions 
irrecuperables.  
 
Desconec quin és el grau de preparació i de conscienciació del caçador actual respecte a 
les espècies protegides. Us puc assegurar que de quan jo parlo, a part de la poca 
protecció, hi havia poc coneixement i es disparava a tot el que es movia. També penso 
que quan hom porta el dit al gallet esperant una presa i en surt un altra, encara que hi 
hagi coneixement, el control es fa difícil i el disbarat és fàcil. Tampoc no he seguit la 
normativa des que m’ho vaig deixar. Sé que hi ha una llista d’espècies protegides i un 
preu per espècie, o multa; això llavors ja existia. M’imagino que la llista avui deu ser 



més llarga, les multes més altes, i la vigilància poca. Som uns especialistes a fer lleis i 
normatives i també uns especialistes a oblidar-nos de fer-les complir.  
 
En aquella època ja es parlava de formació, d’exàmens, etc., etc. Pel que més o menys 
sé, tot continua igual. Amb una diferència: hi ha molts més caçadors i algunes espècies 
més en perill d’extinció. La veritat és que no sé on rau la solució. ¿Potser deixar passar 
una altra generació, i si encara hi som a temps, esperar que el jovent que puja i surt de  
discoteca no tingui habilior per a agafar l’escopeta a les 6 del matí? Sort que TV3 no 
parla, de moment, d’aquest tema, que si tenen l’ocurrència (i parlo amb la boca petita) 
de fer una versió de Caçadors de Bolets amb el tema de la cacera, estem fregits. 
 
He entrat a internet buscant dades i he vist que el decret llei referent a la Ley de Caza és 
del 25 de març de 1970, el mateix que hi havia quan jo corria camps i vinyes amb 
l’escopeta a coll. Poc hem avançat. Copio també el perquè d’aquesta llei : «dictada con 
la finalidad de regular la protección, conservación y fomento de la riqueza cinegética 
nacional». 
 
Aquí sí que m’he espantat i he tancat l’ordinador. 
 

Carles Ginès 
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