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dragons grimpadors
A les terres mediterrànies litorals la imatge dels dragons arrapats a les 
parets és una estampa típica de les nits d’estiu. Completament quiets 
a estones o fent corredisses, la presència d’aquests rèptils casolans 
és constant durant l’època més calorosa de l’any. Perquè els dragons 
són animals antropòfils, que bona part d’ells han acabat canviant el 
seu hàbitat natural per un altre d’artificial, creat completament per 
la mà de l’home. Ben sovint, s’han estimat més substituir les àrees 
naturals de vegetació no massa densa per les construccions humanes, 
on han trobat bona cosa d’amagatalls i menjar a bastament. Fins i tot 
han arribat a modificar el seu capteniment primari; diürn quan són a la 
natura i amb un hàbit nocturn quan viuen al costat dels humans, si bé 
en aquest últim cas necessiten assolellar-se alguna que altra estona 
durant el dia.

Entre la fauna casolana diríem que els dragons no són pas dels 
animals més estimats. Si la tradició ha vist sempre amb simpatia l’oro-
nella, en canvi, el dragó no ha alçat mai gaires passions. Només se’ls 
deixa fer, amb un sentiment que barreja la passivitat d’uns i l’aversió 
que mostren d’altres. Perquè és cert que en algunes persones el seu 
cos rugós, de tacte tou i fred, desperta una repulsió pregona, l’origen 
de la qual deu residir en alguna regió primitiva del cervell humà. Siga 
com siga, generalment hom s’estima més veure’ls al corral o la façana 
que no a l’interior de l’habitatge. I és per això, que les mestresses 
sempre s’han afanyat a traure’ls tan bon punt n’han vist algun rondant 
per les estances de la casa. Quantes vegades deu haver-se produït 
l’escena en la qual algú, granera a la mà, ha intentat desfer-se’n d’un 
dragó que havia entrat dins la llar. Una situació que sovint s’ha resolt, 

en cas que n’haja quedat 
estalvi, amb la mutilació 
de la cua, que ha restat 
a terra bellugant-se de 
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manera autònoma, ràpidament i constant. Aquesta captinença, cone-
guda amb el nom d’autotomia caudal, no és més que una estratègia 
d’amputació voluntària, amb l’objectiu de desviar l’atenció quan es 
senten amenaçats.

El contacte entre els dragons i les persones ha deixat empremta en 
la tradició popular en forma de creences, que sovint han distorsionat 
la realitat biològica. En algunes contrades hom creu que són animals 
verinosos, que deixen el verí quan entren dins un dipòsit d’aigua i 
causen la caiguda dels cabells si van a parar damunt el cap d’alguna 
persona. La creença més àmpliament estesa, però, és la que diu que es 
fiquen dins els armaris i es mengen la roba. De tan arrelada com està, 
hi ha contrades on, fins i tot, se’ls coneix amb el nom de menja-robes, 
talla-robes i esgarra-robes. Com l’altra, aquesta creença és del tot erra-
da, perquè són animals amb una dieta constituïda exclusivament per 
bestioles, bàsicament insectes. L’explicació deu estar en el fet que, 
antigament, tenien la inclinació d’entrar als armaris mirant de trobar 
les larves de l’arna, que s’alimentaven de les peces de roba fetes de 
llana. Quan hom obria un calaix i guaitava algun dragó i la roba feta 
malbé, establia una relació directa entre l’estropell fet i la presència 
del rèptil.

A les àrees rurals els dragons han acabat esdevenint un element 
més del paisatge urbà de les nits estiuenques, dedicats de ple a la 
captura de tota mena de bestioles que són atretes per algun punt 
de llum artificial. Aferrats a les façanes, sempre a l’aguait com a bons 
caçadors que són, acompanyen constantment la gent mentre és as-
seguda a la porta de casa prenent la fresca. I aquest fet no ha passat 
mai desapercebut a la mirada enjogassada de la xicalla, que a vegades 
els ha inclòs entre els seus entreteniments de carrer. Recorde un di-
vertiment d’estiu que abans féiem de menuts i que consistia a buscar 
dragons a mitja alçària de les façanes. En ataüllar-los llavors cridàvem: 
«Sant Jordi! Sant Jordi!» com volent recordar la gesta del sant. I en 
acabant, provàvem d’encertar-los cruelment amb un tirador. Els po-
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bres animalets, en sentir el soroll sec de l’impacte del projectil contra 
la paret, fugien espantats cap a algun amagatall segur. Hi havia alguna 
vegada que, dissortadament per al dragó, encertàvem de ple en el seu 
cos i llavors queia a terra indefens, estabornit i descuat.

A vegades, quan els veig durant l’estiu, pense en aquelles pobres 
bèsties abatudes a terra i no puc evitar sentir una certa tristesa. Lla-
vors, m’imagine com hauria sigut si algú ens haguera explicat com de 
magnífics eren aquells rèptils que vivien amb nosaltres, capaços de 
mudar la coloració del cos segons l’hora del dia, i de grimpar amb 
una facilitat esbalaïdora per superfícies verticals i llises; fins i tot de 
moure’s pel trespol cap per avall, gràcies a les laminetes adhesives que 
tenen davall els dits. Potser tot això ens hauria fet canviar la manera 
de veure aquells animals, i potser també ens hauria fet abandonar 
definitivament aquella diversió absurda. Aquella hauria pogut ser una 
primera experiència d’adquisició de coneixements sobre història na-
tural, i també, per què no, de reflexió didàctica sobre el respecte i 
l’estima als éssers vius que ens envoltaven.
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la feminitat de la falzia
Entre les herbes que creixen voltant les fonts i les 
deus, als degotims de les coves no massa fosques i, 
en general, a les parets i les penyes on regalla aigua 
carregada de carbonats sempre hi trobarem, de manera 
constant, la falzia. Aquesta curiosa herba és coneguda 
també en algunes contrades amb el nom de falzia de pou, 
perquè sol fer-se igualment entre les pedres dels colls dels 
pous. La falzia s’acompanya sovint d’altres herbes de florida 
especialment cridanera, com el setge blau, orogal o flor de 
Sant Pere, que a començ de l’estiu sorprén amb nombroses 
flors fines i llargues, d’un blau ben vistent. En canvi, la humil 
falzia presenta al llarg de tot l’any unes fulles penjants de color verd 
clar i d’aparença immutable perquè en realitat és una falguera, que no 
fa flor ni grana.

L’escriptor i filòsof romà del segle ii Lucius Apuleius, conegut com 
el Platònic, en la seua obra titulada Herbarium Apuleii Platonici la va 
anomenar capillus Veneris, per la semblança dels pecíols llargs de les 
fulles, negres i lluents, amb els cabells de la deessa romana Venus. I 
aquest mateix nom és el que va triar el botànic suec Carl von Linné 
com a restrictiu específic del binomen que designa l’espècie. La sem-
blança entre els pecíols i els cabells humans ha propiciat també que, 
aplicant la teoria del signe, s’haja fet servir per a evitar la calvície, així 
com per a enfortir i facilitar el creixement dels cabells.

La falzia és una herba remeiera amb virtuts conegudes des de ben 
antic, moltes d’elles amb una tradició popular molt arrelada. La tisana 
de les fulles té propietats emmenagogues, és a dir, capaces de regular 
la menstruació; i també s’ha pres en els parts complicats. Des del 
punt de vista màgic, hom creu que es capaç de fecundar la dona que 
s’asseu damunt les fulles i, segons conta l’etnobotànic Joan Pellicer en 
el seu excel·lent Costumari Botànic, a les xiques de la Vall de Gallinera 
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que havien sigut deixades pel nóvio, per a evitar la tristor, se’ls acon-
sellava portar unes fulles dins les sabates.

La història etnobotànica de la falzia està íntimament lligada a les 
dones, i aquesta és la idea que em ve al record sovint quan veig les 
fonts totes voltades de la tofa del seu fullatge, que el malaguanyat 
Joan Pellicer solia comparar, amb la naturalitat que el caracteritzava, 
amb el mont de Venus quan parlava de l’herba. 

Fontanelles d’on brollen aigües límpides, en les quals hom ha vol-
gut veure l’habitatge de belles nàiades i altres deïtats naturals. Tot 
plegat, espais de feminitat, indrets de falzies.




