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Segur que alguna vegada, passejant per l’Espai Darder, t’has fixat en la serp jararacà. Tot i estar 
a la zona visible del magatzem (on la llum és lleu), es reconeix fàcilment pel contrast de la serp 
marró fosca (a causa del seu vernís protector, que s’enfosqueix amb el temps) amb la placa de 
fusta sobre la qual reposa ondulada. També en destaca especialment el cap. Aixecat i amb la 
boca oberta, ens dona una molt bona vista dels ullals i la boca. Si la vols veure en detall, la pots 
trobar al nostre lloc web seguint aquest enllaç: https://www.museusdebanyoles.cat/darder/el-
museu/peca-destacada/ID/1234  

SABIES QUE... 

- La serp jararacà habita la zona central de Sud-Amèrica. Es té constància que és 
autòctona al sud de Brasil, nord d’Argentina, Paraguay i Uruguay, tot i que també se’n 
tenen bastants registres de Bolívia. 
 

- Pertany a la família Viperidae (vipèrids). Aquesta és la família de serps que té el 
sistema inoculador de verí més desenvolupat. Consta d’uns ullals llargs i buits, que 
tenen un forat interior per injectar el verí de la mateixa manera que una xeringa. 
Aquests ullals es pleguen a la part superior de la boca quan està tancada. 
 

- Els verins de plantes i animals són un dels motius pels quals, avui dia, gaudim d’una 
medicina tant avançada. Civilitzacions com Egipte, Xina, Índia o Grècia ja feien servir 
els verins en la creació de remeis i antídots. De fet, la serp era sovint relacionada amb 
la medicina (era l’animal del Déu grec de la medicina, Asclepi). 
 

- Les serps en l’antiguitat es relacionaven amb la dona. En moltes cultures eren un 
símbol de fertilitat i saviesa, però també representaven l’energia de la terra (que les 
dones canalitzaven a traves de preparats d’herbes i remeis naturals) i el cicle vital (la 
serp que es menja la cua representa la dona creant i cuidant les noves generacions). 
 

CREA! 

Tenint en compte tot allò que representa una serp, és hora de fer la teva pròpia. La pots deixar 
on vulguis, en la posició que vulguis. I no pateixis, que no mossega! 

QUÈ NECESSITES: 

- Taps de suro (com més en tinguis més llarga pots fer la serp) 
- Pintura 
- Pinzell 
- Un cordill 
- Una agulla o punxó 
- Unes tisores o un ganivet (no cal que tallin molt) 
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PAS A PAS: 

1. Tallem els taps de suro en petites rodanxes, de més o menys 1 cm de gruix. Això farà 
que la serp pugui ondular. 

2. Agafem un tap sencer, que farà de cap. Hi tallem la boca (i si voleu algun altre detall). 
3. Ara és moment de pintar les nostres peces.  
4. Un cop seca la pintura, donem els últims retocs i acabem de decorar el cap. Li pots fer 

una llengua amb un tall de paper, pintar-li o enganxar-li uns ulls... El límit és la teva 
imaginació! 

5. Finalment, amb cura, enfilarem els taps de suro amb un cordill (o goma elàstica) i una 
agulla. És important deixar un petit espai de separació entre les peces per tal que la 
serp sigui més flexible. Un cop enfilats fem un nus a cada costat i tallem el sobrant. 
 

 

Fotografia: Hora de DIY (Youtube)   

PROPOSTA:  

Recorda que les serps tenen a la seva pell patrons de moltes formes i colors. Inspira’t en algun 
dels seus dissenys per crear la teva serp, o enganxa-hi un picarol a la cua per convertir-la en 
una serp de cascavell! 


