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RESUM  

 

Es descriu el segon cas conegut de tanatosi per a Malpolon monspessulanus a Castellvell del 

Camp (Catalunya). 

 

PARAULES CLAU: Tanatosi, estratègia defensiva, simulació de mort, Malpolon 

monspessulanus, serp verda, Baix Camp.  

 

 

ABSTRACT 
 

The second known case of thanatosis for Malpolon monspessulanus in Castellvell del Camp. 

(Catalunya) is described. 

 

KEYWORDS: Thanatosis, defensive strategy, death simulation, Malpolon monspessulanus, 

Montpellier Snake, Baix Camp. 

 
 

 

   

 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓ 

La serp verda Malpolon monspessulanus 

(Hermann, 1804) es distribueix pel Magrib 

occidental fins l'oest d'Algèria. A Europa es 

troba a la península Ibèrica, les regions 

mediterrànies de França i l'extrem NO d'Itàlia 

(Rivera et al., 2011; Speybroeck et al., 2017).  

A Catalunya és present en un ampli ventall 

d'hàbitats, del nivell de mar fins a la muntanya 

mitjana, mostrant una clara preferència pels 

ambients de terra baixa mediterrània, en 

paisatge de matollar o bosquines més o menys 

esclarissades, sense discriminar els ambients 

periurbans o humanitzats i zones d'agricultura 

de secà (Rivera et al., 2011). En aquest context 

no és rar trobar exemplars de serp verda, 

sobretot adultes, en murs de pedra seca, 

graners i altres estances de masies o 

construccions agrícoles, a la cerca de 

rosegadors. 
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La tanatosi o simulació de mort, també 

anomenada immobilitat tònica, és una 

estratègia defensiva que es dóna en un 

moment avançat de la interacció depredador-

presa, sovint després de que hi hagi hagut 

contacte físic entre ambdós, que sembla que 

podria inhibir la continuació del procés d'atac 

del depradador (Humphreys and Ruxton, 

2017). És una tècnica força estesa en el món 

animal, amb nombrosos casos entre els rèptils 

en general, i els ofidis en particular. La clau de 

l'èxit rau en la immobilitat de l'animal que se 

sent amenaçat, que per aquest fet podria 

reduir la necessitat percebuda pel depredador 

per anar més enllà en el procés de sotmetre-la 

(Humphreys and Ruxton, 2017). El tret comú o 

principal entre els ofidis que empren 

l'estratègia de la tanatosi davant d'un 

depredador potencial és posar-se panxa 

enlaire, seguit d'altres pràctiques com moure la 

pupila cap enfora, la defecació, el 

desencaixament de la mandíbula i deixar la 

llengua penjant (De Castro-Expósito et al, 

2017).  

Aquesta és l'estratègia que empren, a Europa, 

sobretot alguns exemplars del gènere Natrix (N. 

natrix, N. maura, N. astreptophora, N. 

tessellata, N. helvetica) (Bruno & Maugeri, 

1992; Fernández & Carrero, 2016; Gregory et 

al, 2007; Sterijovski et al, 2011).  

 

Menys freqüentment s'ha observat també en 

Coronella girondica (De Castro Expósito et al., 

2017), Coronella austriaca (Jelic & Vilaj, 2001), 

Zamenis longissimus (Iftime & Iftime, 2014) i 

Hierophis viridiflavus (Gomard, 2017; Rugiero, 

1999). En els vipèrids no és un comportament 

que s'hagi observat -en consonància amb 

l'efecte dissuasori del seu verí. Aparentment, si 

més no al continent europeu, sembla un 

comportament més rar en les espècies de 

majors dimensions, i també, dins de les 

diferents espècies, es troba més estès entre 

els individus joves.  

Per a la serp verda (Malpolon monspessulaus) 

la tanatosi només ha estat referènciada en un 

cas d’un individu juvenil, del nord-oest  d'Itàlia 

(Ligúria), que va simular la mort posant-se 

panxa enlaire i relaxant muscularment el cos, 

fins i tot deixant-se agafar sense fer cap 

reacció, durant força estona (aprox. 30’); 

reaccionant després d'una forma totalment 

diferent i més semblant al seu patró habitual, 

amb energia i agressivitat (Sannolo et al., 

2014).  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA TROBALLA  

El cas que descrivim a continuació va succeir el 

19 d'agost de 2020 en una casa amb un petit 

pati envoltat de mur en una parcel·la als afores 

de Castellvell del Camp (Baix Camp), en el límit 

amb un oliverar i també amb l'espai periurbà. 

La propietària, Cristina Sabaté, va trobar-se, en 

sortir al pati, un exemplar de Malpolon 

monspessulanus cargolat panxa enlaire 

(supinació), en total immobilitat, a escassos 

centímetres del gat de la casa, ja vell i de 

tarannà habitualment tranquil; va retornar dins 

de casa i, després de fer una trucada a un 

veterinari amic va retornar, uns 15 minuts més 

tard al pati, proveïda d'una càmera fotogràfica 

que va poder copsar la imatge que es mostra a 

continuació (vegeu imatge 1), mentre la serp es 

mantenia immòbil, davant la mirada atenta del 

gat, amb el cap però més visible. La Cristina va 

tornar a entrar i, després d'enviar la imatge 

(per Whatsapp) i fer diverses gestions, va 

tornar a sortir al pati al cap d'aproximadament 

mitja hora, no veient la serp ni tampoc el gat, 

que havia entrat dins de casa.  
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Uns dies després es va recrear la situació 

esdevinguda al pati, amb el gat i una cinta 

simulant la serp situades a la mateixa posició 

relativa i també amb l’imatge fotogràfica i la 

referència de la mida de la rajola en la que 

estava la serp. D’aquesta manera es va poder 

establir que feia una mida aproximada d’entre 

75 i 85 cm de longitud total. 

 

DISCUSSIÓ 

Després d'analitzar els fets concloem que es 

tracta d'un cas clar de tanatosi, el segon 

publicat fins ara per a la serp verda (Malpolon 

monspessulanus), amb  exposició ventral de tot 

el cos, i alhora en posició recargolada en ser 

sorpresa per un potencial predador (un gat i 

posteriorment un ésser humà). Semblantment  

amb l’altre cas conegut de tanatosi per aquesta 

espècie, la serp verda no va defecar, ni treia la 

llengua, ni mantenia la boca oberta, com sí 

poden arribar a fer –en alguns casos- les serps 

del gènere Natrix. 

 

Es tracta d'un exemplar femella, d'entre uns 75 

i 85 cm, amb una coloració ventral inusual, 

verd-grogosa llampant i marcadament 

reticulada, i que segons Valverde (1967) 

semblaria correspondre a l’interval d’edat 

d’entre 5-7 anys.  
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Imatge 1.- La serp verda en actitud de tanatosi. Aquesta imatge il·lustra el primer cas reportat 

“fotogràficament” de tanatosi per a l’espècie Malpolon monspessulanus.  
 


