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Audrey Baker a casa 

 

Tots coneixeu l’Audrey Baker, segur que l’heu vist voltant per boscos i camins amb els seus 
inseparables prismàtics penjats al coll, fes fred o calor, i sovint gairebé a la fosca.   

L’Audrey va néixer el 27 d’octubre de 1925 a Biggin Hill, Regne Unit. L’any 1961 es va traslladar a Priego 
de Córdoba per treballar com a professora d’anglès a una acadèmica oberta per un amic seu. A mitjans 
dels anys 60 es traslladà a Catalunya on va ser professora d’anglès del Liceu Francès entre altres. Primer 
va viure a Barcelona, desprès a Castelldefels i finalment l’any 1999 va fer el salt a Begues establint-se 
a cal Viudo per ser més a prop de la natura. 

 

Esportista, aventurera, amant dels gats i de la cuina 
catalana, especialment les galtes de porc, el vi i com no, 
del whisky de malta. Si molts de nosaltres tenim 
menjadores d’ocells i caixes nius a casa és degut a la 
insistència de l’Audrey que sap encomanar la seva 
passió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Audrey a un torneig de tennis i el seu carnet del club de tennis “la salud” 

 

 



Passió que la va dur a tenir una segona residència a Berrueco, a tocar de la llacuna de Gallocanta, la 
llacuna salina interior més gran d’Europa i només comparable a llacunes de l’Anatolia, i que destaca 
especialment per ser el lloc on es reuneixen en grans concentracions milers de grues hivernants que 
s’aturen uns dies a descansar en acabar o iniciar la seva migració. Quan al capvespre baixen a dormir 
a la llacuna, generen un dels espectacles visuals, auditius i de reminiscències atàviques més 
impressionants que es poden veure a la península. 

A finals del 2018 l’Audrey va haver de marxar de Begues perquè ja no podia viure sola. Ara és a una 
residència no gaire lluny, on passa el temps al jardí amb els prismàtics, i un grup de persones de cal 
Vidu en té cura i la visita cada setmana, gaudint del seu peculiar humor anglès. Ja ha complert els 96 
anys. 

Abans de traslladar-se va voler llegar tots els seus llibres d’ocells, de fauna i natura al Centre d’Estudis 
Beguetans, degut a la llarga i estreta relació que ha mantingut amb nosaltres al llarg dels anys . Són un 
total de 350 llibres. Ens vam comprometre a catalogar-los i a obrir aquesta biblioteca, que porta per 
nom Biblioteca ornitològica i de natura Audrey Baker, a tota la població. Hi ha les millors 
enciclopèdies, revistes, llibres d’ocells i flora de tot el món, alguns dels quals són primeres edicions. El 
catàleg és públic i es troba a la web del CEB. Si algú vol consultar algun llibre o revista, el CEB romandrà 
obert els dijous de 17:00 a 20:00 a la seva seu del Petit Casal al Passeig de l’Església num.1. 

Arrel d’això, la junta del CEB hem decidit fer l’Audrey Baker, sòcia d’honor del CEB, i no cobrar-li mai 
més la quota anual. 

Però us volem parlar més de l’Audrey a fi que la conegueu millor. 

 

SECCIÓ D’ORNITOLOGIA 
DEL MUSEU DE ZOOLOGIA 
 

 

 

 

Ajuntament de Barcelona el 22/10/2012. S. Filella, X. Ferrer i 
Audrey Baker, voluntaris en els 70-80 de la secció d’ornitologia 
del Museu de Zoologia de Barcelona. 

 

Entre altres estudis l’Audrey té el títol de grau superior d’ornitologia pràctica (1974-1975) organitzat 
per la Secció Catalana de la Societat Espanyola d’Ornitologia. 

Apassionada per la conservació de la natura i molt especialment els ocells, ornitòloga reconeguda, ha 
treballat amb alguns dels millors ornitòlegs de Catalunya i de la península com en Salvador Filella 
(taxidermista del Museu de Zoologia on l’any 1969 va crear la Secció d’Ornitologia a la que l’Audrey es 
va apuntar de seguida, conservador del Zoo de Barcelona, creador, fundador i primer secretari de 
DEPANA), Xavier Ferrer Parareda, Francisco Ferrer Lerin, Joaquim Maluquer Sostres, Salvador 
Maluquer Maluquer, Jordi Sargatal, Martí Boada i molts d’altres. 



Amb ells va impulsar la secció d’ornitologia del Museu de Zoologia. Com diu en Salvador, “l’Audrey va 
ser una de les primeres col·laboradores de la secció, els anys 70 i 80. Molt correcta, educada, amable, 
molt anglesa i molt bona ornitòloga. Sempre estava disposada a portar-nos en el seu cotxe.“ 

  
 

 

 

 

 

 

 

Audrey Baker, Salvador Filella, Sadurní M.Borrell i Chelo 
Atencia, 2013 

 

Altres companys d’aquella època també l’han recordat recentment: 

“Recordo el Ford Cortina de la Audrey. Jo tenia 15 anys, per tant en deu fer uns 50. Feia poc que 
freqüentava el grup quan vaig fer amb ella la primera sortida a Camarasa a censar voltors. En Salvador 
i d'altres s'havien avançat el dia abans per deixar una muflona morta al peu de la cinglera del Mu, i 
amagats a la antiga paridera del camí de la cova del Tabac vàrem esperar pacientment amb l’Audrey 
que algun voltor es dignés a baixar. Va ser, per a mi, una experiència excitant. Allà vaig estrenar uns 
prismàtics SNS 12X50, que encara conservo” (Jordi Mateu) 
 
“Vaig fer moltes sortides amb n'Audrey. El Delta va ser un dels llocs a on més la recordo, fent censos 
d’aquàtiques pel gener. També ens va traduir a molts de noltros textos a l’anglès per publicacions 
diverses. Una persona encantadora.” (Jordi Muntaner Yangüela) 
 

“Su Ford cortina de color azul claro y chuletas 
ahumadas para almuerzo. Muy discreta, con 
esa voz fina y humor muy inglés, apasionada de 
los humedales y muy exigente. Cuando regresé 
a Málaga, pasó la semana santa del 76 en 
nuestra casa. Hicimos excursiones por la sierras 
de Huelva y Sevilla ...La última vez que nos 
reunimos, fue en 2013 en una de las visitas a los 
ejemplares de leonados cedidos al zoo. (Chelo 
Atencia Paez) 
 
 

El Ford Cortina de l’Audrey 

 

Amb ells l’Audrey va ajudar a gestionar el primer canyet per a ocells carronyaires de Catalunya, situat 
a Camarasa, a començaments dels setanta. 



Com escriu Paco Ferrer Lerin al seu llibre “un altiplà desproveït de vegetació per no espantar les aus 
desconfiades, amb un accés acceptable amb vehicle, un lloc al mapa que no desanimi als ramaders i no 
generi alarma social als ciutadans, era el somni de tots nosaltres. Esquilmades pels verins que posaven 
els caçadors, pels seus trets, per les normes sanitàries que obligaven a enterrar, per la manca de menjar 
al anar-se substituint cavalls per tractors, les grans aus carronyaires – voltors, trencalòs – es van 
convertir en el nostre ideal de salvació. Érem una tribu urbana amb una especial sensibilitat per la 
natura.”  

En el llibre de Paco Ferrer Lerin, (Niquel, 2005, Mira editores) els personatges tenen els noms canviats, 
així Salvador Filella passa a ser Balta Sisquella i l’Audrey Baker és la Dora Butcher. 
 

Ens agradaria recordar algunes anècdotes explicades pels seus companys en aquest o altres llibres: 

“recordo bé els viatges de la mort, des del zoo fins al canyet de Camarasa, prop de la carretera del Toll, 
aleshores a penes una pista de terra. Allí van anar a parar cadàvers de zebres, cries d’hipopòtam,  
antílops i un llarg etcètera que convertirà l’indret en un autèntic enigma pels paleontòlegs del futur.” 

“el  cotxe, sovint el Ford cortina de l’Audrey ja que era l’única que disposava de cotxe propi, 
s’impregnava d’olor a cadaverina amb sacs de caps de cavall i altres animals que tot i que començaven 
el viatge perfectament congelats, quan arribàvem a Tàrrega ja suquejaven de valent” 

 “recordo una vegada accidentada perquè vàrem arribar negre nit i no trobàvem el camí. Conduíem 
molt ràpid perquè no carregava la bateria i ens feia por que el cotxe s’aturés a mig camí. Jo et deia si 
sabessis el barranc que tenim aquí no sé si correries tant. Vàrem dormir a Balaguer en una pensió i a 
l’endemà hi havia un basal de sang sota el cotxe i la pudor era insuportable. No sé com no ens va detenir 
la guàrdia civil. Desprès va resultar que un pagès havia llaurat el camí i per això no el trobarem a la 
nit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Audrey fen seguiment d’ocells 

 

“El grup era fantàstic. Dinàmic, incansable, treballàvem de sol a sol. En poc temps vam acabar la 
prospecció de la cadena litoral i teníem molt avançat el sector oriental de la serra de Prades. Qui podia 
imaginar la nidificació de l’àguila real a pocs quilòmetres de Sabadell, o que Collserola fos un important 
lloc de pas per les àligues culebreres i les pescadores! Estàvem entusiasmats. Balta va proposar que 
sense deixar el metòdic inventari comarca a comarca, ens llencéssim a censar les poblacions de les 
grans aus carronyaires que, segons alguns, encara existien al principat. Dora Butcher, escocesa, de 



entre quaranta i quaranta cinc anys, la veterana del grup, l’única que disposava de cotxe i potser la 
més entusiasta, va narrar les vicissituds dels ornitòlegs del seu país per recuperar el pigarg Haliaetus 
albicilla, enorme au carronyaire que es podia veure en grans bandades devorant els cadàvers de les 
balenes varades a les platges. Col·locant carronya a les Hèbrides i les Orcades van aconseguir que la 
relicta població es recuperés i fos vigorosa al nord d’Escòcia. Dit i fet, amb cadàvers d’animals del Zoo, 
vam partir un dissabte de matinada amb el Ford cortina de la Dora, ella conduïa, jo anava al costat i 
darrere en Balta, José i Charo. El destí era Camarasa perquè algú havia dit que anant de petit a pescar 
amb el seu pare al riu Segre, havia vist molts voltors pels penya-segats. Vam arribar fins a la presa del 
pantà i abans de que els rajos de sol il·luminessin la zona vam desplegar tota la nostra artilleria òptica, 
trípodes, llarga vistes, prismàtics, càmeres i ens vam disposar a identificar qualsevol punt que 
aparegués al cel o qualsevol senyal de vida en els immensos espadats que ens envoltaven. Va ser la 
Dora, com sempre, que no havia tret l’ull de l’ocular del llarga vistes, qui, amb la seva veu trencada, 
gairebé de falcó pelegrí, assenyalava nerviosa, al mateix temps que cridava “perdicera, perdicera”. I 
pocs segons desprès un altra àliga, el mascle. Va ser una jornada pletòrica de resultats. Els cinc 
membres del grup en ple èxtasi ornític, immòbils sobre el llarga vistes, no vam reparar l’aproximació a 
peu, silenciosa, de dos guardes armats, cranis afaitats, insígnies i botes militars. Una veu imperiosa ens 
va fer despertar del somni i vam quedar cara a cara amb un esbirro que amb una ma recolzada a la 
pistola i l’altra assenyalant els aparells òptics ens deia “que estamos haciendo, eh? Que estamos 
haciendo? “ I llavors vam veure que de l’altra banda de la presa avançava un cotxe gran, americà, 
flanquejat per dos motoristes uniformats, una sinistra i polsegosa comitiva que es va aturar davant 
nostre.....” 

 

 

ALGUNES PUBLICACIONS DE 
L’AUDREY 

 

 

 

 

 

Audrey amb el seu llarga vistes a Península 
Valdés (Argentina) 

L’Audrey ha participat en diverses publicacions i enciclopèdies d’aus.  

• Censo de acuáticas. Finca San Miguel en Lérida. 06/05/1973, amb Salvador Filella, Francisco Ferrer 
Lerín, Audrey Baker i Chelo Atencia Páez. 

• Dupont’s Lark in the Spanish steppes, A.Aragüés and A.Herranz, British Birds, vol.76, num.2, 1983 
“we thank Miss A.Baker and J.Brock for additional observations, and Miss A.Baker for translating 
our typescript from the Spanish” 



• Col·laboradora de l’Atlas ornitològic (1984) 
• Handbook of the Birds of the World (vol IV), Audrey Baker correcció de textos i composició de 

làmines (1997) 
• Handbook of the Birds of the World (vol.III) Audrey Baker composició de fotos (1996) 

També ha col·laborat en la realització de molts censos d’aus, com per exemple: 

• Cens d’ocells aquàtics hivernants a Catalunya, durant molts anys (2000, 2002-2005,....) 
• Ocells del Delta del Llobregat, noticiari fenològic de les aus nidificants (num.9 Maig i Juny 2002, 

num.13 Gener-Febrer 2003, .......) 

 
 
 
 
 

ELS VIATGES DE L’AUDREY PER 
OBSERVAR OCELLS 
 

 

 

 

         Audrey a la Antàrtic, 2009 

 

Ha estat coordinadora de diversos viatges per la península espanyola per observar ocells. En 
destaquem un parell: 

1. Tour pel Norest d’Espanya (Castelldefels, Delta de l’Ebre, Morella, Cantavieja-Mora de Rubielos-
Albarracin-Berrueco-Siguenza-El Burgo de Osma, 1984) organitzat per Audrey Baker. 

2. Espanya tour (tres setmanes 2009) organitzat per Chris Doughty i Audrey Baker (Delta del 
Llobregat-Ebre-Sariñena-Loarre-Los Mallos de Riglos-Jaca-Pirineus-Embalse de Sotonera-Los 
Galachos del Ebro-Belchite-reserva del Planeron- reserva de la Lomanza-Sierra de Gredos-
Extremadura-Embalse de Arrocampo-parque nacional de Monfrague-Madrid) 

 

La seva passió pels ocells l’ha dut a viatjar per tot el món, el darrer viatge quan ja tenia més de 90 anys. 
Més de 70 viatges, amb molts pocs anys sense cap i molts amb més d’un. Llistem únicament els viatges 
a altes països. Per la península ha viatjat molt sovint per la zona de Doñana, la riba del Guadalquivir, 
els voltants de Jaca, la zona de Berrueco, i tota Catalunya i molt especialment el Delta del Llobregat, 
Camarasa i la serra de Boumort.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Audrey a l’Antàrtic, 2009 

 

Nº Destinació any Nº Destinació any 
1 Andorra 1970 37 Índia, Arunachal Pradesh & 

Assam 
1998 

2 Canàries 1976 38 Kazakhstan 1998 
3 Romania 1977 39 Tailàndia 1998 
4 Àustria 1978 40 Madagascar 1999 
5 Turquia 1979 41 Oest de Mèxic 2000 
6 Marroc 1980 42 Java & Sulawesi 2000 
7 Arizona & New Mèxic 1981 43 Cuba 2001 
8 Creta 1981 44 Texas 2001 
9 Islàndia 1982 45 Bolívia 2002 
10 Gambia 1983 46 Nova Zelanda 2003 
11 Palència, cens i estudi de 

cigonyes 
1984 47 Xile 2004 

12 Israel 1985 48 Japó 2004 
13 Tanzània 1985 49 Sud d’Austràlia & Tasmània  2005 
14 Itàlia 1986 50 Rússia 2005 
15 Etiòpia 1987 51 Est i Nord d’Austràlia 2006 
16 Iemen 1987 52 Líbia 2006 
17 La Gomera 1989 53 Oman & Bahrain 2007 
18 La Brenne 1989 54 Egipte 2007 
19 Malawi 1990 55 Sri Lanka 2007 
20 Polònia 1990 56 Índia Bandhavgarh 2007 
21 França 1990 57 Vietnam 2008 
22 Namíbia 1991 58 Trinidad i Tobago 2009 
23 Equador&Illes Galápagos 1991 59 Panamà 2009 
24 Turquia 1992 60 Antàrtic, illes Malvines & illes 

Geòrgies del Sud 
2009 

25 Costa Rica 1993 61 Sud Àfrica 2010 
26 Xipre 1993 62 Kenia 2011 



27 Argentina 1994 63 Seychelles, illa Maurici i illa 
Reunió 

2011 

28 Escandinàvia àrtica 1994 64 Califòrnia 2012 
29 Finlàndia i Lapònia 1995 65 Canadà 2012 
30 Camerun 1995 66 Taiwan 2012 
31 Java & Bali 1996 67 Papua Nova Guinea 2013 
32 Goa, Índia 1996 68 Úmbria 2013 
33 Èufrates 1996 69 Jamaica 2013 
34 La Manga del Mar Menor 1997 70 República Dominicana i Puerto 

Rico 
2013 

35 Tunísia 1997 71 Península del Yucatán 2014 
36 Nepal 1997 72 Hongria 2015 
   73 Mallorca 2016 

 
 

 
 
Audrey a Ushuaia, Tierra de Fuego 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA QUE L’AUDREY CEDEIX AL CEB 
 
Donat que l’objectiu principal dels seus viatges eren els ocells, no podia fer cap viatge sense disposar 
d’una guia d’ocells de la zona, pel que amb els anys ha format una biblioteca extraordinària sobre 
l’ornitologia de molts països del món. Com que la seva afició a la ornitologia va començar de jove, els 
primers llibres que es va comprar són dels anys 30 a 50, cosa que fa que tingui veritables incunables, 
com per exemple la 1ª edició de la cèlebre guia Peterson (1954), el llibre “Moeurs des insectes” de 
Fabre (1950), o tot i que més modern, el “libro de las aves de España” de R.Fitter i M.Fernández-Cruz, 
un clàssic publicat l’any 1972 per “Selecciones del Reader’s Digest” que potser va esdevenir el primer 



llibre d’ocells de l’estat. La seva biblioteca està molt actualitzada, com ho demostra la tinença de 
diverses enciclopèdies completes de l’editorial catalana Lynx Edicions, una obra de gran prestigi que 
no tothom es pot permetre. 
 
Malgrat l’elevada especialització de la seva biblioteca, que suma més de 300 llibres, també va adquirir 
llibres d’altres temàtiques, tan de caire naturalista – guies locals i d’espais naturals, llibres d’altres 
espècies de fauna i flora, geogràfics, ecologia, científics destacats, etc -, com d’altres temàtiques: 
d’arquitectura antiga, de viatge.....En definitiva, la biblioteca de l’Audrey majoritàriament editada en 
anglès per motius obvis, és un regal del que n’estem molt orgullosos i eternament agraïts.    
 
 

 
Audrey amb Rafa González, anellament a Can Sadurní, Begues, febrer 2022 
 
 
 
Centre d’Estudis Beguetans, abril 2022 
 

 

 


