
mamífers peluts
(del llop a la musaranya) 
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guineu
S’esmuny amb murrieria
quan, ben lluny del cau, fa el mal
i sap que els raïms verdegen
a l’emparrat, que és tan alt.

24.7.2006

GUINEU

00 mamifers peluts  30/9/08  18:41  Página 21



25

erico
Bola de punxes
si està espantat
o pell premsada
sobre l’asfalt.

15.8.2006

ERIÇÓ
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esquirol
2
Esquirol de les fagedes,
esquirol de parcs, jardins,
avetoses i rouredes,
esquirol, pinyons i pins.

Esquirolet acrobàtic,
saltador i enfiladís, 
esquirol poruc, simpàtic,
esquirol del gerd país.

Esquirol, compte amb la marta
que se’t vol cruspir ben viu
i fins que no estigui farta
caçarà amb aire furtiu!

Esquirol, ufana cua 
que t’ajuda a emprendre el vol.
Esquirol, la vida és crua,
esquirol de l’Esquirol.     

19.5.2008 

1
Esquirol esquiu,
cua estarrufida,
ullassos ben vius,
arbre amunt t’enfiles
àgil, eixerit,
i postres de músic
rosegues, feliç.

15.12.2007

ESQUIROL
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canco de festa major
Lletra: Miquel Desclot (pàgina 107). Música: Celdoni Fonoll

Cançó reeditada al disc doble Celdoni Fonoll: Antologia 1974-1998. Sabadell: PICAP,
2008.

A manera de cercavila
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guineu
Vulpes vulpes

Ordre: Carnívors
Família: Cànids

Dimensions corporals

Llargada del cos: 55-85 cm
Llargada de la cua: 28-46 cm

Hàbitat i distribució

Capaç de viure en gran diversitat d’hàbitats,
assoleix les densitats més altes a les rodalies de
pobles i ciutats, on li és fàcil trobar aliment.
Aquesta gran adaptabilitat l’ha convertit en un
dels carnívors més abundant dels Països Cata-
lans, que sols manca a les illes Balears. 

Alimentació

Caça preses de mida petita i mitjana (ratolins,
talpons, conills, etc.) i també consumeix fruits i
altres aliments vegetals. Els individus que viuen
a prop dels nuclis habitats sovint visiten els abo-
cadors d’escombraries en cerca de deixalles.

Costums

La guineu és un animal social que habita en grups formats per un mascle i diverses feme-
lles. Es refugia en un cau a terra que ella mateixa excava o bé aprofita i engrandeix el que
ha abandonat algun altre animal. També pot amagar-se en construccions humanes aban-
donades i en coves. Malgrat ser de costums crepusculars i nocturns, si el cel està tapat o
plovisqueja no és rar veure-la durant el dia. 

Reproducció

El zel es produeix entre el desembre i el febrer i la femella dóna a llum a la primavera, al
cap de poc més de 50 dies de gestació. Una ventrada sol estar formada per 4 o 5 cadells,
que s’alimenten de la llet de la mare durant 8-10 setmanes. A la tardor els cadells s’inde-
penditzen dels pares, i a la primavera següent ja s’han convertit en adults capaços de criar.
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Cultura popular i literatura

GUINEU 

Guilla, rabosa, renard (antic)

Portar la guineu al civader: anar amb mala intenció, amb traïdoria.
Pudir o Ésser pudent com una guilla: ésser molt pudent.
Ésser més brut que una guilla o que la guilla: ésser molt brut.
Murri com una guilla: molt astut i mal intencionat.
Anar amb la cua de la guilla: obrar amb segona intenció (Plana de Vic).

“La Guineu, lo que es sampa és seu” (Tamarit de Llitera).
“La guineu, quan no les pot haver, diu que són verdes.”
“Guineu que dorm, no menja gallina.”
“Les guilles fan el mal lluny del cau” (Empordà, Garrotxa).
“Quan la guilla no en pot haver, diu que són verdes” (Empordà).

...e Na Renart era bona a ésser conseller del rei, per ço car és sàvia e sap moltes coses.

Ramon Llull, “II. Del consell del rei”, Llibre de meravelles. Llibre setè: De les bèsties

Lo conill té per son natural un temor de la guilla, com fa l’ovella del llop.

Miquel Agustí, Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril (Barcelona, 1617)

Un cert Renard Normand, d’altres diuen Gascó,
quasi mig mort de gana,

veié dalt d’un parral uns Raïms ja en saó,
recoberts d’una pell color de grana.

Se n’hauria cruspit, el murri, tots els grans,
però no hi arribava.

“Són massa verds, va dir, i bons per a bergants.”
Planyent-se, què hi guanyava?

La Fontaine, “Le Renard et les Raisins”, Fables. Versió catalana de Xavier Benguerel

I a penes esgarrinxa la gatosa,
i ningú sap on para la guineu;
és una tarda grassa i olorosa,
amb un panteix tranquil pertot arreu.

Josep M. de Sagarra, “Cant tercer”, El Comte Arnau

Guilla, guineu f fig. Persona astuta i malintencionada.
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Índex

44 | 116 Cabirol Capreolus capreolus

30 | 102 Cabra salvatge Capra pyrenaica

32 | 104 Cérvol Cervus elaphus

46 | 118 Conill Oryctolagus cuniculus

42 | 114 Daina Dama dama

24 | 96 Eriçó Erinaceus europaeus

50 | 122 Ermini Mustela erminea

34 | 106 Esquirol Sciurus vulgaris

54 | 128 Fagina  Martes foina

64 | 138 Foca mediterrània Monachus monachus

52 | 124 Geneta Genetta genetta

18 | 90 Guarà Equus asinus europeus

20 | 92 Guineu Vulpes vulpes

26 | 98 Isard Rupicapra rupicapra

66 | 140 Linx europeu Lynx lynx

68 | 142 Linx ibèric Lynx pardinus

48 | 120 Llebre Lepus europaeus

60 | 134 Llop Canis lupus

58 | 132 Llúdria Lutra lutra

38 | 110 Marmota  Marmota marmota

54 | 126 Marta Martes martes

56 | 130 Mostela Mustela nivalis

28 | 100 Mufló Ovis ammon

36 | 108 Musaranya etrusca Suncus etruscus

62 | 136 Ós bru Ursus arctos

40 | 112 Rata cellarda Eliomys quercinus

76 | 150 Rata d’aigua Arvicola sapidus

16 | 88 Ratapinyada pipistrel·la Pipistrellus pipistrellus

74 | 148 Ratolí domèstic Mus domesticus

70 | 144 Senglar Sus scrofa

72 | 146 Talp Talpa europaea

22 | 94 Teixó Meles meles

78 | 152 Turó Mustela putorius
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