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Als meus avis, que el temps
ja ha convertit en llegenda.

«El filtre de la paraula humana obra tan
poderosament en el sentit dels homes que,
quan s’estronca, aquests se’n senten
angoixosament enyoradissos.»
Víctor Català, Solitud
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Pròleg

E

l llibre que teniu a les mans aplega gairebé un
centenar de llegendes de la nit de Sant Joan, Tots
Sants, Nadal i Cap d’Any. Són precisament les
nits que marcaven —i encara marquen— el cicle
vital i ritual dels éssers humans, però també dels
animals i de les plantes, dels astres i dels fenòmens
meteorològics; són les nits de culte a la mort, nits
de bruixes, de prodigis i encanteris, d’infinitat
d’éssers fabulosos que sempre es mouen en la prima línia que separa el bé del mal. Són, per tant,
nits en les quals la fantasia i la quotidianitat es
confonen, en les quals la màgia i els fets es creuen
per intentar il·luminar el gran misteri de la vida i
de la mort. De vegades aquestes llegendes es converteixen en una explicació poètica de la realitat
o en una sublimació dels desitjos més profunds;
d’altres esdevenen una metàfora d’allò que escapa
a la comprensió humana.
La diada de Sant Joan està estretament vinculada al solstici d’estiu i simbolitza el renaixement
de la natura, que arriba al seu punt culminant.
Per això, es practiquen tota mena de ritus secrets,
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sovint amb plantes, animals o altres elements naturals: encisos, remeis, ordalies, sortilegis o malediccions, que han donat origen a moltes llegendes
i creences. El foc, com a element purificador de
l’ànima i de les temences atàviques, representa
també el culte al sol i encara avui encenem fogueres per celebrar-ho. És avui també, sobretot a la
mitjanit, quan es manifesta tot un estol d’éssers
fantàstics i reveladors com els follets, els nyitos,
els menairons, els joanets, els gambutzins, les marugues, les sirenes, les llufes... Protagonistes també d’un munt d’històries.
Tots Sants ens recorda els difunts i la seva relació amb els vius, com si entre uns i altres, com
deia Vinyoli, només hi hagués «una paret de fum».
És una diada contemplativa, plena de reverència
i devoció davant el misteri de la mort. Ànimes i
espectres tornen a la vida per enllestir assumptes
pendents o per pagar les malifetes: són llegendes
ben sovint inquietants, fins i tot esgarrifoses, de
vegades tenyides d’un humor macabre, que ens
posen en contacte amb la part més enigmàtica, i
alhora indefugible, de la nostra existència.
La nit de Nadal, en canvi, s’associa amb el solstici d’hivern, la natura s’encalma i la gent s’arrauleix a la llar, a l’escalf del foc i d’un bon àpat.
És una celebració eminentment religiosa, però
també amb elements profans com el mateix tió,
que podria tenir el seu origen en els regals que
els vassalls havien de lliurar al seu senyor feudal.
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Aquesta nit sorgeixen també éssers fantàstics com
en Fumera, el Pelut, la Pesanta o l’Esgarrapadones, que serveixen per espantar la mainada o per
atiar i conjurar alhora pors ancestrals. Però és sobretot la nit de Cap d’Any quan les forces del mal
prenen el comandament: bruixes, bruixots i totes
les formes que adopta el dimoni.
Calia, però, fer una tria de tot aquest material
tan nombrós, que sovint barreja mites, dades històriques, llegendes, creences, rituals, anècdotes...
Calia, doncs, separar el gra de la palla, organitzar
les llegendes temàticament i contrastar-les amb diverses fonts orals i bibliogràfiques. I calia, també,
delimitar el seu àmbit geogràfic. Per això a Llegendes de nit he seleccionat aquelles narracions que
em semblaven més significatives, més engrescadores i més lligades al nostre territori i a la nostra
cultura. Així, he procurat que totes les comarques
del Principat hi estiguessin representades, tot i que
també hi trobareu alguna llegenda de la Catalunya
del Nord i nombroses referències a les Illes Balears,
el País Valencià, l’Alguer i Andorra. D’altra banda,
he volgut dotar aquestes llegendes d’una dimensió literària que faci la seva lectura més propera i
amena, però també més rica i complexa. Al final
de cada narració, hi trobareu la font d’on prové i
també una informació addicional que serveix per
contextualitzar-la i complementar algunes dades,
com ara altres versions de la mateixa llegenda o
algunes referències històriques o populars.
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De fet, les llegendes són narracions populars
transmeses oralment, però també són un gènere literari riquíssim, que tant sedueix els lectors com els
mateixos escriptors. No és estrany, doncs, que grans
poetes com Verdaguer, Maragall o Sagarra s’inspiressin en els mites i llegendes per crear la seva obra
o que prosistes com Ruyra, Víctor Català o Rodoreda recollissin i adaptessin diverses llegendes.
Al cap i a la fi, totes aquestes llegendes furguen
en els nostres orígens i s’endinsen en el nostre inconscient a la recerca de preguntes i respostes que,
abans i ara, no han deixat d’estimular-nos i burxar-nos. Són històries, sovint remotes, que provenen d’arrels paganes i religioses, que beuen de fets
històrics i mítics, i que es confonen i es barregen,
doncs, en una amalgama que les fa eternament
atractives i suggeridores perquè són el testimoni
de les nostres pors i esperances, dels nostres dubtes i certeses. Són, en definitiva, una bella mostra
del nostre irrefrenable desig d’entendre el món i
donar-li una explicació a través de la paraula.

Miquel Martín i Serra
Begur, Nadal 2018
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La nit de Sant Joan

Encantaments i maleficis

Els caçadors encantats

del Canigó i Sant Maurici

E

l dia de les Ànimes el bosc emmudeix. No
se sent ni un bri d’aire entre les fulles, ni el
murmuri dels gorgs, ni tan sols els xiulets
dels pastors, que s’arrauleixen en les seves cabanes,
vora la llar. Tampoc refilen els ocells, ni bramen
els ases salvatges. No sentireu ni el brogit de les
abelles ni el zum-zum del borinot. Tot és silenci,
tot és respecte i record als difunts.
Per això aquesta diada els caçadors prudents
s’abstenen de caçar. Saben, és cert, que si anessin
a bosc capturarien tantes preses com volguessin.
Només haurien de disparar i, distrets, absorts
com estan, els animals caurien retuts als seus
peus. Però, ai las!, després, quan anessin a recollir
les peces, només en trobarien l’ombra dibuixada
a terra o, encara pitjor, el cap d’un mort. Sabem
també que molts caçadors irreverents i golafres
han sortit de cacera i tan bon punt han premut el
gallet, l’arma els ha esclatat en plena cara i els ha
233

causat la mort o els ha deixat desfigurats o esguerrats de per vida. I tot perquè el que ells creien una
llebre o un senglar, o potser un cérvol esponerós
al capdamunt d’un cingle, no era sinó el dimoni
disfressat de bestiola.
Tanmateix, per als més escèptics, hi ha dues
proves definitives a la nostra terra. L’una es troba al cim del Canigó, on dues roques recorden
la silueta de dos caçadors que van gosar torbar
l’ànima dels difunts i, com a càstig, van ser petrificats. L’altra són les dues puntes d’Els Encantats,
a prop de l’estany de Sant Maurici: dos caçadors
que, volent-se saltar la missa per ser els primers a
empaitar el cérvol, van ser convertits en roca.

Són nombroses les llegendes i supersticions sobre
la cacera i aquesta diada. La mateixa malastrugança
s’aplica als pescadors que surten el dia d’avui. K
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El patró Divendres
de Badalona

L

a mar dona i treu, sempre imprevisible,
sempre implacable; tan falaguera com cruel, tan captivadora com pèrfida. Per això,
adverteixen els pescadors, «la mar no vol valents».
Els seu vaivé etern, la seva remor constant, són el
senyal de la seva indiferència. Per això, reblen els
pescadors, «la mar no té memòria.»
I per tot això, pensem nosaltres, la gent de mar
és supersticiosa de mena. D’entrada no volen ni
sentir a parlar d’una bèstia boscana, de pelatge
terrós i cua espessa, que es deleix per entrar als
galliners. Asseguren que esguerra la pesca i que,
només de sentir el seu crit, els destrets floreixen
arreu. L’anomenen, doncs, amb un reguitzell
d’eufemismes: «aquell animal que no es pot dir»,
«aquell animal que no té nom», «s’animal», «pepeta», «gepeta», «josepa», «sa bruta», «sa bruixa»…
Us ho explicaran la mar de bé els pescadors de
Begur, de Cadaqués, del Port de la Selva... I aquell
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bell ofici que exerceix el qui fabrica i ven sabates?
No! No se us acudeixi pas pronunciar la paraula, també està maleïda. Els pescadors prefereixen
dir-ne «mestre de peu». Tampoc és aconsellable
esmentar la feina que fan els qui porten sotana;
valdrà més referir-s’hi com a «corbs» per eludir la
malastrugança. I si a algú mai se li ocorre de pujar
a bord amb un paraigua o sabates de mudar, el
patró el farà baixar immediatament i ja no voldrà
sortir a pescar perquè sap que no atraparia ni una
trista alatxa.
Però, sobretot, per res del món, ningú que tingui seny no gosarà sortir a pescar la diada de Tots
Sants, ni molt menys l’endemà, la Commemoració dels Fidels Difunts. Són dies sagrats, inviolables, de culte als morts, diades per recordar i conhortar aquells que la mar s’ha endut i mai més no
ha volgut tornar (sobretot aquelles ànimes negades
i engolides per sempre més en les seves profunditats). Qui surt de pesca aquesta nit, doncs, no farà
altra cosa sinó enfurismar les ànimes i cridar el mal
temps, o sigui, els mals averanys i les desgràcies.
Amb tot, expliquen —i sembla cert— que un
mariner es mofava a tort i a dret de totes les creences, supersticions i averanys de la gent de mar. I
deia, a més, que els morts ni tornen ni ens escolten
ni en volen saber res, de nosaltres. Fos a bord o a
la taverna, al carrer o en ple mercat, sentenciava:
«Tots són vuits i nous i cartes que no lliguen». Insolent, temerari, un xic saberut, es feia anomenar
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patró Divendres (el dia que la dissort sembla tenir
més números) i escarnia i reptava tots aquells que
li portaven la contrària. Un dia, al bell mig de port,
mentre tothom descarregava peix i mercaderies, va
anunciar a crits la seva propera bertranada:
—Perquè veieu que tot això són collonades i
històries per entretenir el criaturam, em faré construir una goleta que es dirà Divendres, com el seu
patró.
Una remor va recórrer de cap a cap la gentada
i, fet el silenci, totes les mirades es van concentrar
en aquell mariner que tothora gallardejava. Esperonat per l’expectació, va continuar parlant:
—I encara us diré més: salparé un divendres i
arribaré a Amèrica sense cap ensurt ni cap malaurança. Podeu pujar-hi de peus!
La notícia es va escampar per tots els pobles de
la costa, com s’escampa aquell ventijol de matinada estiuenca. La gent es posava les mans al cap i
se’n feia creus. Alguns ho consideraven una provocació, d’altres un bluf, d’altres fins i tot un sacrilegi, una profanació, tota una blasfèmia. Però,
en el fons, tothom pensava que aquella ocurrència
portaria grans calamitats, no només al seu artífex
sinó també a tota la gent de mar. Per això, molts
van intentar dissuadir-lo de les seves intencions,
per bé que el patró, desafiador, tossut, va continuar endavant.
Mesos més tard, la goleta estava enllestida. Va
ser batejada, solemnement, amb el nom de Di237

vendres i, tot seguit, avarada. El patró ja s’havia
encarregat de reunir una tripulació de mercenaris
i plagues, de descreguts i desesperats, que l’havien de seguir en la seva aventura. Un divendres, a
trenc d’alba, la goleta va salpar del port de Badalona. El moll era ple a vessar de curiosos que volien presenciar l’espectacle més comentat d’aquells
temps. Des de coberta, la veu del patró Divendres
va sonar clara i rotunda com un tro:
—Ja us escriuré quan arribi a Amèrica!
El dia era radiant, la mar encalmada, i el patró
Divendres somreia cofat al peu del timó mentre
la gernació veia allunyar-se la goleta com si fos un
record. I en un record es va convertir, perquè cap
vila veïna no la va veure passar. Ni es va creuar
amb cap altre vaixell. Ni tampoc en van tenir mai
cap notícia a Amèrica. Mai més no se’n va saber
res: no es va trobar el derelicte ni els cossos dels
mariners. El nom del patró Divendres, però, roman a la memòria de tota la gent de mar, com les
supersticions, com els presagis, com els morts que
la mar oblida.

Aquesta llegenda fou recollida per Apel·les Mestres a Tradicions. En alguns aspectes recorda la d’en
Perot, un pescador incrèdul de Llançà (l’Alt Empor238

dà) que va sortir a pescar la diada de Tots Sants. I,
d’aquell fet, en va sortir aquesta dita:
«A veure si et passarà com a en Perot,
que va pescar caps de mort.»
La història apareix recollida en l’article «Personajes proverbiales marineros», publicat a Diario de
Barcelona l’11 de febrer de 1954 per Joan Amades.
Uns altres descreguts foren uns pescadors de
Colera i del Port de la Selva que van sortir a calar
les xarxes i els palangres, però, quan van llevar, en
comptes de peix, hi van trobar calaveres i esquelets
humans. És per això que en aquestes dues poblacions de l’Alt Empordà tenen un indret conegut com la
platja dels Morts.K
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