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veure el 5*      , i no passa ni un segon que ja en 
sobrevola un per damunt la casa i s’atura prop de la porta. És tracta 
d’un petit rapinyaire que arriba només  a l’estiu per a fer el niu.
Sembla que el camí ja em porta de tornada a mas de Melons. 
Arribo a un camp no cultivat, un guaret. Un cartell explica la 
importància d’aquests per preservar alguns dels ocells que aquí 
s’alimenten. Ja és coincidència que, mentre ho llegeixo, de l’ombra 
d’un pi tombat pel vent surt una 6*  . No és gens freqüent 
poder veure aquesta espècie, ja que tenen un color que les fa passar 
desapercebudes entre el paisatge i, a més,  n’hi ha molt poquetes.
Soc en un encreuament de camins. Veig un gran munt de pedres 
que deuen haver tret dels camps propers. Dalt de tot hi ha una 
antiga construcció humana en ruïnes. Quan pujo per veure-la, em 
fixo en una petita cova feta per grans pedres. A dins hi deu dormir 
una 7*  , ja que hi trobo excrements i pèl. Compte! Aquí em 
desvio de la ruta marcada en taronja i segueixo per una altra que 
va més directa cap al mas de Melons.
Comença a fer-se fosc... M’aturo a beure aigua del pou de la 
Figuera, un pou molt bonic i profund. 
A l ’ombra de la figuera que dona nom al pou m’adono que em 
mira fixament una 8*   . Es tracta d ’un rapinyaire noc-
turn que en cultures diferents ha suscitat moltes llegendes i supers-
ticions, degut al seu crit aterrador i la seva imatge fantasmagòri-
ca. No cal oblidar, però, que també fan un control efectiu dels 
rosegadors que es mengen als sembrats..

Me’n torno al punt de partida satisfet 
d’ ‘haver conegut un indret tan singular i ple de vida.

Aquest és un dels espais naturals més representatius dels ambients 
agrícoles de secà, apreciats per ornitòlegs nacionals i internacionals, 
ja que en aquests ambients, cada cop més escassos, hi habiten 
moltes espècies d ’aus en perill s‘extinció.
Començo la ruta des de mas de Melons, una antiga masia refor-
mada per atendre als visitants que volen gaudir d ’aquest indret i 
que, en part, li dona el nom a aquest.
No em cal anar gaire lluny per veure les primeres mostres de la 
fauna típica que em prepara el dia; en el primer encreuament de 
camins, molt pròxim a la casa ,damunt d ’un pal que devia de tenir 
algun tipus d ’indicació anteriorment, canta una 1*     . 
Aquesta au té la virtut d’imitar el cant de molts altres ocells amb 
força precisió. 
Sense moure’m d’aquest lloc, llegeixo que hi ha itineraris preparats 
per conèixer l’espai. Em disposo a fer el de color taronja (mas de 
Melons – Matxerri). 
Després de fer un passeig preciós custodiat per petits ametllers, 
travesso una carretera asfaltada. Tot just després de fer-ho, sento 
una 2*     que correteja just sota un pal de llum. 
Camino durant una bona estona fins que arribo a una antiga 
cabana de volta que avui dia serveix per a la cria de diverses espè-
cies d’ocells, pel que puc llegir en el cartell de la façana. El que no 
podia esperar és que del mateix cartell sortís una 3*                             
       , que, amb el seu crit estrident, em fa saltar el cor.
Segueixo el camí marcat i a la vora del sender trobo un plafó que 
m’explica les plantes acostumades a aquest paisatge. Entre elles em 
sorprèn la 4*         , que era usada per fer escombres.
Finalment arribo a Matxerri, l’altra masia emblemàtica d’aquest 
espai natural. Ja estava avisat que aquest era un bon indret per 



1

2

6

7

Mas de Melons

Cabana la Vall
de Matxerri

4

5

8

Mas de Matxerri 

3


