Els llops es deixen veure durant hores
a tocar de les cases de Riu i Bellver
MIQUEL SPA
Bellver de Cerdanya

El llop ja no és un animal esquiu
i inaccessible. Després que en els
últims mesos membres del cos
dels agents rurals, així com veïns i
excursionistes, constatessin que,
contràriament al secretisme que
imposen els estaments oficials, a
la Cerdanya hi ha més d’un llop
perquè se n’han vist o trobat evidències a l’alta muntanya, ara algun exemplar s’està deixant veure a la plana. En les últimes setmanes un exemplar de llop mascle, que no és el que ara fa uns
mesos va poder fotografiar un
agent rural, ha sovintejat els voltants de Riu de Cerdanya i Bellver, segons han explicat diversos
testimonis. El que l’ha pogut veure més i millor és Esteve Marginet, de Riu de Cerdanya, que des
del menjador de casa seva, un edifici al límit del poble i encarat a la
muntanya, l’ha vist en diverses
ocasions i durant llargs períodes
de temps.
Marginet ha explicat que el primer avís el va fer un matí: «eren
les dotze del migdia i primer em
va semblar que era un gos, però
de seguida vaig començar a dubtar-ne per la forma corpulenta i
pequè tenia el cap molt gros». Immediatament va trucar a un amic
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se les mengi. Marginet i Bosom
van poder contemplar a bastament el llop, que en cap moment
no va fer senyals de trobar-se incòmode amb la presència humana. Tres dies després d’aquest
avís, el mateix llop va reaparèixer
davant la casa de Marginet.
Aquesta vegada, el llop va voltar
el poble durant una hora i mitja
fins que es va fer fosc. Al mateix
temps, un veí de Bellver de Cerdanya també va assegurar haver
vist un llop pels volts del poble de
Pi.

Sense informació oficial

El llop es va estar hores davant d’una de les cases de Riu de Cerdanya

seu, Josep Bosom, que és un agent
rural amb una llarga experiència
com a guarda forestal i està especialitzat en el seguiment del llop a
la comarca. L’agent li va confirmar a primer cop d’ull que efectivament era un llop. L’animal va
estar voltant el perímetre de la casa i el poble al llarg d’uns 150 metres i durant unes set hores, la qual

cosa va permetre fins i tot fotografiar-lo a plaer. En aquest
temps el llop va anar i venir, i en
una d’aquestes incursions va portar a la boca un cabirol mort. Posteriorment el va estar custodiant
des d’una certa distància. Aquest
és un costum molt habitual en els
llops, que desen les preses i les vigilen perquè cap altre animal no

Esteve Marginet ha mostrat el
seu malestar pel que considera
una «manca total d’informació»
sobre la presència real de llops a
la Cerdanya i al Pirineu central en
general. Per a Marginet, els gestors dels parcs naturals i els responsables de Medi Ambient tenen ple coneixement de l’existència d’aquest i altres animals com
ara el linx –que també assegura
haver vist des de casa seva–, però
no en donen cap informació. Lamentablement, això provoca desconfiances en el sector ramader i
motiva falses històries d’atacs,
que al capdavall generen un mite i
una por que, al seu entendre, no
tenen cap fonament.

