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El comte Arnau
a Gombrén, Mataplana
i Montgrony

JOSEP ROMEU I FlGUERAS

E

l ticball L|UL' seqiiL'ix, Jesriniic ti intoniinr MIÍ">IL' l;i
tradició oral tiul inític Comte Am;iu ii tuimbien,
Matiiplima i Monti^runy i Unes adjiícents. Ka esiat
rcdacLiU cxpressamcnt ptr a! presfnt número de la
Kci-ísifi de GíTíJíiíi. Hi fiíjura, no pas com una
aportació a la ciuncia hisríirica i arL|UEülíigica,
claramcni; espocialitzada i detiuida i;n la seva metodolu^ia i els
seus proposits. sino com el sen cuntrapunt orij^inal d'una akra
disciplina citintífica. In dt:l folklori' oral, i oriencat al
coUL'ixeincnt de rnuí una tradició viva i molt activa que dónn
una mena de peculiar espiriTualiíat a la toponimia d'aquells
indrets, amb eU seiis accidents natunils i geologics i les velles
consTniccions humanes que hi foren drecadcs. Es un cnntrapiuit
solivie del ¡Huler creadi.H' de la imayinació i de la íantasia deis
homes al liaría deis secrles per donar un sentit ultrat aU
components Lpuna toponimia que criden i han cridat l'atenció i
sobre els quals hom ha voluut donar una interpretaciü i
acceptar-ne una explicació, no pas racional d'origen, sitió mítica
i d'abatit supraracional. El mite és el ntotor d'aquesta
interptetaciü, actúa en el centre mateix d'aquesta explicació i
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permet que vegi i que nii pot casar per manca de dot; per les
criades i els mossns, respecte ais quals Arnau recomana amb
decisió; «Paqueados bé la snldada». Ara sera la "viudeta
igual» qui preguntará i el Conite Amau qui respondrá, Ella
vol saber per un ha entrar: "Per la finestra enreixada», ella
tem que l'haurá cremada, i el comte manifesta que ni l'ha
tocada. Amau crema tot ell, i la vídua li va preguntant que li
surt pels ulls, la boca, els bracos i els peus; i el comte respon
que son «les niales liambregades», «les males abra^ades» i
••males trepifjadcS", respectivament. La comtessa sent un
soroll: és el cavall que espera Arnau per empurtar-sel; que li
doni gra i civada, exclama, i ell din que no menja, "sinó
animes cundemnades». La «viudeta iguab- s'interessa peí lloc
on han donat «posada» al comte, aquest contesta que a
Pintern. «Per qué?», prej^unta ella, i el comee inststeix en el
tema central de la balada: «Per pagar mal les soldades".
Prosse<;ueix demanant que no li íaci mes l'oterta, perqui^
augmenta inés la seva pena. Demana i[uina hora és, "perqué
el gall ja canta"; '-son les dotse de la nit», aclareix ella. Com
que és hora d'acomiadar-se, Arnau aliarla les mans a ia
•unuller lleial«, pero ai.|uesta les retusa yur por de cremar-seles.
lian estat recollides ana sc¡\antcna ile versiuns de la
cangtS d'.Amau, la primera per Mariá At^uiló d'una familia
pirinenca el 1843, que tou publicadií, després d'ha\'cr-li'n
K-ia¡>ü de ¡ü (lijiííió de ki carneó dA Cimie Aniíiu —amb les scves fornit una ctipia el seu amic Pau Piierrer; ¡XT Manuel Mila i
Fontanals en les seves Observüdimcs saírrc ¡a /xiesm p\>puiar. el
variants—per la gco¡^afia caialíma (Pmcedcncia: /ÍUÍÍIL'IÍ. j . , El
1853, amb unes notes iuij'-ortants .sobre la tradició oral ais
CurnterAmíHi, 19^7)
focus de Gombrén, Mataplana i Montgrony, ile Ripoll i de
Sant Joan de les Abadesses, anib Sant Amam^. reUti\'es al
dona sentir ¡i ia í'abulnció, alhora complexa i elemental. A
llcgendari en general del comte i les seves relacions amb les
Goinhrün, Mataplana i Montí,miny és la tiyiini llc^enJaria del
mon^^es de Sant Joan. La supressiií d'aquest nionestir fcmení,
Comte Arnaii ul mite que hn íibr¡n¿a tot en nqiiest seniít i que
per uiotius d'esci'indol, el 1017, peí paj^a Benet VIH, és
canfereix animisme a rentnrn miitcrinl dcshumanitiat, la
atestada historicament.
tjeologia i la ^eugratia, o una nt^va si,yniMeant;a a l'edifici
encara en peu, en una piníunditat atemp^ral, sense historia i
La canij'ó consra d'iui centenar de VCLSOS en les versions
sen.se coherencia enradnades. Per aixn, en leíerir-m'hi en
que podeui Cíuisiderar completes i genuines, i és, cum ja he
aquesE meu trehidl, he parlar de contrapunt: eonrrapant a la
dit, tota dialoyada. Per di\'ersos motius que aL|ui no puc
qualitat cientííica, histórica i arqiienlomca, basada en iets
detallar |iodcm assegurar que era una canteó de dansa. El seu
demostrables i rai)nats. del cunjunt de trehalls ri.!íi)rosos i
<ir¡gen creacionai el podem situar a Ripoll, un centre cultural
positivistes ai.|Ln' aplei^acs.
de considerable unportáncia, i la data de redacció ses^urament
cau a la darreria del segle XVI.
El mite del Comte Arnau
Com és sahiit. aqucst és el mite mes íamós i cone.iíut de
tot el llei^'endari cátala, nn mite oben, per tant, encara nu
exhaurit a causa Je la scva ennnnc pupularitat i de la se^•a
Cümploxitat, i que mutiva una riquesa con.sidenible de noves
interpretacions i de iious inaiisos diversos, no pns, pero, en la
tradició oral, ja ti.^ada, sni^) en el camp de la literatura culta
lie creació.
L'origen ilel mite. cal veure'l en la canct) popular
d'Arnau, un personatge de creació popular, no pas historie. Bs
una caní;^) d'ániína en pena en la (.]ual el conite .s'apareix a la
seva vídua, la "muller lle¡ab> i «viudeía i<jual" de la balada,
ainb L|iii establcix un dialeg Llramatic molt ajüstat i expressiu.
Li pregunta si fa la vetlla sola, a la qual cosa ella respon que
no, que la ía en coinpanyia de Dea i de la Verí^e. Uaparegut
s'interessa successivamont per les tilles, que la \'idua no
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La can^ó és Voriíjen de la tradició llegendaria atnaldina,
com ja he dit, com ho prova, entre altres, ei fet que eís llocs
on ha estat rccollida sempre han íurnit detalls d'aquella
tradició. Els trets mes repetits del llegendari a tot arreu son
els que conté la balada, insisteixo: l'anima en pena, l'aparició
a la vídua. Linteres per Íes filies i els mossos, el foc que
envolta el damnat i el crema per tot el eos. les soldades mal
pagadcs ais mossos, l'oferta a missa, que li causa niés pena,
l'entnrn noctum de l'aparició i el cavall L|ue reclama el comte
1 que su<ígereix una cavalcada infernalAquests trets conuins, en tot o en part, a cada lloc on s'ha
recollit la cangí), esdevenen mes actius i productius en els
grans tociis -.le la tradició arnaldina, és a dir, Gombrén, iutib
Mataplana i Montgrony. i Sant Joan de les Abadesses, amb la
muntanya propera de Sant Amimi;, ais quals podem afegir els
menors de Ripoll, Campdevánol i Ribes de Freser, sense
cnmprar-hi el de Mallorca, per tal com s'enllai;a amb la
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iradició J'un persünnt^e popular insiil;ir. Hn els focus
ímporcancs ik' recollida. la tradició del nusire mitu, surgida
originariament di; la balada, s'enriqueix i evúluciona amb la
cnntaminació d'altres llegendcs i concarelles fortament
arrelades a la térra i reterides a altres herois, ais qualü aquest
suhstituijix apropiant-se deis relats o les f^jestes que tls ereii
propis. Així, el mite del Mal Calador, la llegenda de la
fundació de Carcago, Patribuciü de construcclons importants
imputables a antics personarges, la relació d'accidents
geográñcs o geologics aaib pretérits individus afavorits per
Tinterés del poblé, etc. Amb toe, la tnés importaat: d'aquestes
relacions és la conjunció, sembla que molt primerenca, del
nostre comtc íimh les munges pecadores de Sane JOÍUI de les
Ahadesses, que és molt solida i molí general en els esmentats
focus de recnllida. D'aquesTs darrers, el mes important, de
molt, per la freqüéncia i varietíit de tradicions i peí gran
relleu que bi pren Arnaii, es el de Gombren. els habitants del
qual centren, conserven i transmecen les tradicions de
l'entorn de Montgrony i del castell de Mataplana, a mes de
les propies del poblé. Aixo fa pensar que, així cum la balada
sembla que fnu redactada a Ripoll, el grt-is de la tradició
llegendaria arnaldina prohablement tingué !a seva naixen^a,
o almenvs l'eclosió definitiva, a Gombrtin que, com ja lie dic,
rha referida, mes que a la població maieixa a Mataplana i
Muntgrony, llocs geogratics d'interés que senipre ban cridat
Tacenció de la gene de la comarca.
Tanmateix, el mite del Comte Aman, tal com la nostra
incuLció el coneix o l'endevina, resta, empero, en les dades
folkloriques transmeses de viva veu i en Uur origen geografic i
precís, una successió inconnexa d'elements autonoms
proragonitzats peí nostre personacge, sense una línia raonada
que els ordeni i sense una cobesió que es tradueixi en un relat
coherent i en una narració amb plantejanient, ñus i
desenlia^, dit així per entendre'ns. La coherencia del nostre
mite s'esdevé gracies ais poetes i narradors literaris, amb la
coMaboració de músics, estudiosos i crícics, Ja hem vist que
Milá i Fontanals, el 1853, publica la balada acompanyada
d'unes notes referents a diversos punes de la tradició
llegendüria en general i la bistorica de les nionges de Sant
Joan, amb aldusions al paraMelisme amh la figura damnada i
errant del Mal Calador. A partir de la publicació de Mila,
Víctor Balaguer escriví un conté truculent i fantastic sobre
l'aparegut, amb tot de detalls romantics biperbólics i amb la
designació per primer cop del nom d'Adalaiza a l'abadessa
pecadora. Li contesta l'arxiver de Sant Joan de les Abadesses,
Mn. Pau Parassols, insistint en la irracionalitat bistorica de la
tradició oral i el conté de Balaguer i, sense proposar-s'bo,
suggerí noves dades a la incipient literatura arnaldina, com
son l'epoca bistorica d'un comte Arnau de Pallars, del segle
XIV. i el nom d'Elvira per a la seva esposa i que des d'ara
també sera el de l'anonima -viudeía igual- de la balada. Pero
el conté de Víctor Balaguer, íantasmagdric, cniel i exorbitat,
será la base, amb matisos, deis poemes deis jocfloralisres
posteriors, que no afegeixen res de substancial, Uevat
d'Anicet de Pages i de Puig amb el seu intent d"apropar-se a
l'home mes enllá de l'espectre devastador i paorós. Hi ha,
enere altres autors posteriors, la voluntat de Frederic Soler de
portar Arnau al teatre, maldescrament per cert, i la del jove
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Josep Carner, amb la seva incuíció d'una redempció d'Amau
per la puresa de les seves filies i del seu cant. Pero el moment
algid del procés literari del nostre mite i la seva eclosió mes
arrodonida i paradigmática s'esdevé en les tres parts que
integren el poema Eí comte Arnau de Joan Maragall. amh la
seva visió nietzschiana de l'Arnau vtu, el sentit de la
damnació per incapacical de sentir i entendre l'amor, i la
redempció final per la veu viva d'una noia que canta la
halada amh amor, no pas amb odi i tenior com fins aleshores.
Fent un sait d'uns anys, írobem la réplica de Josep Ma. de
Segarra, que carrega de tintes negres la figura del comte en
vida, per concloure amh la impossihilitat de tota mena de
redempció. El mite segueix campejant en la nostra literatura
amb aportacions recents de qualitat, en les quals notem un
interés per la psicología del personatge i ádhuc una
preocupació d'ordre social. El cercle, pero, na s'ha tancat
encara, i, com tots els grans mites, el mite arnaldí segueix
oferint una gamma de matisos i possihilitats intrínseques que
requereixen multitud d'interpretacions que ajuden a ampliar
la seva grandesa i represencativitai.
El focus oral de Gombrér, Mataplana i Montgrony
El petic nucli urba de Gonrbrén i les cases de la seva
rodaba han tornit i íorneixen encara molt de material sobre
el Comte Arnau i el refereixen sobretot a Mataplana i a
Montgrony, és a dir, unes ruines, amh l'esglesiola de Sant
Joan de Mata encara en peu, i una muntanya, amb el seu
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menen al i.lir santuari, cuui a íerotf^e cateador enwíltat de
L;OSSI)S, O bé dirigint-se a la t o n : del Prestill, al costat del
precípici- Així mateix, hum el ven damunt el seu cavall de
tlames passar de! castell a la masia J e Mataplana, n, sense
corcer, a TabluLliJa masía n al jjortl deis Banyuts. ja sabem L|ue
el cavall és esinentat en la caneó, peto en aquest grup de
tradicions cavall i i;enet cmpatenten estretainenc amb tot im
nonibtós seguit de llegendes i relats de íolklnre í-íenerid de
rncciJent europeu.
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RL'/ICII ¡miíi l'csaa á'Urnell —lui'llki—, ir\>ha( a /ex L'xaiwicíons
í ¡yj-iiccdi.'m da kt /rti;dTiíi del CíiílAl.

h\).sr;il, unes esciiles tfhraJes i;n la roen vivn, l:i capclln Jo l;i
Marc de Dúu i una església rümanica al cini, que han ciiJat
des de temps immemorial Tacencit) de la gent, que Ki ha
f a n t a s i e j a t c r e a c i v a m e n t per e x p l i c a r - s e ' n el s e n t i r o
incerpretar-ne animísticanient els arcans que Ki percep.
El lleL;endari arnaiLlí ¿s en ai.[uesc fixus moít actiu i estés,
coni ja he dir. Hiaii paila Je TaparefíLit molr rcirerndanienc.
Així. s'atirma que s'apnreixía a la seva esposa al cascell Je
Macaplana; a Tespusa i a les tilles al castell de les Dames o Je
Blancaíiirt, u n a v e t a J e pedra vertical d a m u i i t la qual
s'übserven restes de ctmstrucció, al siid-est de Mataplana; o
t a m b é a la J e p r e s s i ó J e l C l o t de r i n í e r n . H o m afet;eix
diversos detalls a semhlants aparicions, com son: la Mate Je
Déu adverteix :i la vídua que A m a u vindra vultat de flames i
que cada cop que ella di.i>ui -cumte l'Amau" se li aproparíi
unes passes, de manera que ha d'exclamar: "Valíja'm Déu,
val!», amh la qual cusa el cumte retrucedira unes passes; la
Mare de Déu o l'Angel de la Guarda avisen la vídua sobre la
prnpcra aparició de l'anima J'Arnau, que vnlJra emportarse'n les tilles, i ella l'ha d'instar, des de les deu, que és quan
s'apareix. L[ue inarxi, cosa que no tara fins al caní del yalL a la
mitjanít; la cuintessa i les tres tilles portón dol i el ctinite
prega que no h o facin perqué au<ímenten les seves penes. Es
evident que aqüestes tradicions ncixen de la balada, a la i|ual
també es retereix una cnntalla se^ions la L|iial laia dt>na que la
cantava rebc una torta bofetada d'una uiá íreLla i invisible.
biom ha vist aparicions d'Arnau inuntat ilalt tlel ^ea
cavall de fnc iJ saniuari de Montgrony. sontovent tota la
m u n t a n y a , tantbé al precípici, al peu de les escales que
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Es molí notable i c^~lrrent la coníusió del Cointe A m a u
ainb el Mal Calcador, que subministra al primer diversos
elements peí que ta a Íes aparicions, i, en algtuí cas aJhuc les
causes que les han niotivat; el del Cuidador essent un uiite de
pluja i iecuni-lació ptoinotiiit, atteu de TEuropa occidental,
per una malei.licció a causa de l'excessiva ateccic) a la cai^era
de rheroi. Vet aqm' uns quants Jetalls. Entre Mataplana í
Castellar de N"Hu|^ un pa.ijés deia i.[ue quan era pastor d'una
masía al pía de la Molina, sentí de nit i tres ves^ades e! pas
aeri -.rArnau, amb els aiics delr- ijossos i el xuilet i.lel ciante,
que anava al cap de la cacera; n o caminaven, sino que es
movien surant per Taire; les causes de la damnacici fnren,
següns que les dona el recitador, Íes propies del Mal Calador.
Entre les coves de Ribes de Freser i M o n t ^ r o n y hom ha
percebut en dues (Kasions, a la solana deis Grats, a la tardor i
al crepuscle, el xiulet del Cnntte i el clapir deis JÍÜSSOS. 1 és
g e n e r a l afirmar que h o m veu el c o m t e A r n a u c a ^ a n t ,
e n v o l t a t deis seus f;ossos i.]ue c t i J e n i el snrnll de les
ferradures del cavall.
U n yrup de c<intalles es retereix a c o n s t r u c c i o n s de
Montí^rony acribuídes a! Comte Arnau. Aquest féu obrar les
e s c a l e s , e x c a v a d e s a la r o c a viva del p r e c í p i c i , que
cundueixen de Thostal a la capella de ia Mare de Déu i d'aquí
al pía de Sant Pere, sltuat al cim de la muntanya. L'empresa
era dura í els mussos es resistien a tteballar. Per convencerlos, els hayué de prometre que els donaría una mesura de blat
per cada pedirá que excavessin de la roca. Pero el comte no va
complir el pacte perqué havía pnnnés una mesura curulla i la
dona rasa, o perqué barrejava pedrés amb el blat. Notem que
el trau del comte es transllueix i és abludit en cerces versions
de la balada, quan d i u e n , en parlar J e les causes J e la
J a m n a c i ó : «Per mesures mal nisades» o «mal mesurades».
T.tmbé s ' a t r í b u e i x al c o m t e , a m e s de les e s c a l e s , la
construccíó de la capella de la Mare de Déu i el santuati de
Sane Pere de Mont.^rony, soca íes mateixes, o símilats,
circumstancies. En totes aqüestes tradicions els recitadors
afeí^eixen al linal que Arnau es condeuina per haver pafi;at
malament els uiossos i per baver-los esíafat; per ;iixó, -.¡iuen,
s'apareíx a la seva vídua recouianant-li que pat;ui ais mossos
alió que els és de^ut, Tot plec;at demostra le> i^rntundes arrels
i.¡ue ha pres en aquest t<icus el sentir príictic, juslicier í
paru'.iiginatic de la cam^c): el complunent i.iel pacte entre amo
o senyoT i mossti, i el casti<í del prímet si el trenca, una
c<incepció genui'nament catalana, ptopia d'una mentalitat
c o n c r e t a . El s e n t i t d'aquesca tradíció de M o n t ^ r o n y és
original i totalment singular enfronl de les generáis i esteses
per tot arreu L|ue es retereixen a construccions uitrnumentals i
dilícils, L|ue, en cridar la seva atenció, la gent demana de
saber-ne les causes i r h e r o i i|ue les ha tetes possible, Es,
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alcrameat, possible que el primiciu mite constructor Je les
escales de Mnntprony tos un akrc, mes antic que no el Córate
Arnau, i que aquest, ¡i la llarKn, ti suplantes a causa de la seva
fama popular i el rennm de les seves gestes.
Sense mnure'ns de Montürony. cal dir que HI seqle passat
hi hiivia, a l'cs^'lésia del santuari de Sant Pere, dues pintures
que, sei^ims la geiit, representaven els dinaonis emptirtant-se
el ciinite i el siiplici d'aquest i la monja pecadora. En realitat,
els quadres es reíerien a la caiguda de Simó Ma^ i el martiri
de la crucifixit) de sant Pere. Un tercer quadre reprodu'ia la
íigura de l'apósrol sant Pau, amb una capa vemiella, com de
foc, i els espectadors scnidls hi veien el comte Arnau, al qual
escupien; a mes, el sant portava una espasa a la ma que hnm
considerava que era la rasadora amb qué Arnau rasa les
mesures de hiat promcses. Avui, pero, aqüestes pintures han
desaparejíut i, amb elles, la rradició que suscitaren.
La ir.idieió lleiíen-.laria del Comte .Arnau sol posar-se en
els i^liversos acci^-lenis i edificio de la toposíratia de les
immediacions de Combren. ct>ui és general en tota tradició
viva que troba en ai,|Uests el suport material que atrcu i fixa
les dades de l'nralitat llet;endaria. Així. hom !i airibueix, a
mes LIC les resscnyades, la Cí-tnstruccií» deis castells de Puijíbo,
sutraf;ania de Goinhrijn, de les Dames o de Blaneafort;
Monedáis, a Test de Monít^niny; Sant Ainam;, a la raiintanya
del mateix nom que domina Sant Jnau de les Abadosses, i
Castellar de N^Hui^j. Així mateix, la de les csiilésies i.le Sant
Pere d'Huire i Sant Pere Je Ribcs, a mes del santu.iri de Sant
Pere de MontL'rony, purqut'. diiien, el Comte Arnau era molt
devot d'aquest sant. Kom assenyala diversos llocs on nasqué
el comte: can Pernau, de Gombrén; el Portell d'Aranyonet,
pero en casar-sc amb la pubilla de Mataplana, hi passa a
viure; can Guitari.1, ile Gombrén; Ronuiatí, mé^ o menys prop
de Girona, i els filis anaven a "cstudi" al poblet. La veu
general es que uiorí a Mataplana. .A Monedáis, a l'est i,le
Montc;riiny, s'bi \'euen les restes del castell del Comte An'iau
i del convent i el camp de les mondes. A Puiíibo s'assenyalen
lea restes d'un allre castell d'Arnau i un conducte subterrani,
Els pies de Coma Armada i Pui^lhun^ada, al nord de
MontfJroiiYi reberen el seu nom perquH- Arnau reuní, a la
primera, les seves trnpes i, a la seynna, lluiti^i contra els seus
enemics. El castell de les Oaraes es dui així perqué el comte
hi tenia dones per al seu placr. Enrre el Castellar de N'Hiig i
la Pobla de Lillet hi ba les Vinyasses del Not, un lloc de.solat i
de térra roja perqué .Arnau hi passa rodejat de ñames.
Finaluient, bom conta que els diables en forraa de cahrons
precipitaren el comte al ^orfi deis Banyuts. emhassament
d'aigua pnífund i Limbrívul nodrit per una cascada i tormat en
el tijrrent que discorre prop del castell de Mataplana, lloc
molt afavorit per Jiverses tradicions demoníai]ues i on es ereu
que Aman morí ofe^ai per les raons esmentades.
Les llegendes es polaritzen s<n-int a l'entom d'un k-^bjecte i
d'irretjLilaritats gravades a la ruca, En relació iunb la tradició
d'Arnau, en el prin^er cas remarcarem que al pea de les
escales de Montyrony hi havia baíjut una anella de térro en la
qual, deien, el comte subjectava el cavall. L'anella
desaparegué per unes relormes del final del se^le passat. pero
tüt seguir la gent assenyala una petita estalactita corbada
situada a la ruca de les escales, a uns irts metres d'ali;ada, que
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tenia la mateixa linalitat, ;ile,L;inc que els humes d'abnns eren
molt mes aíts que els aciuals. Quant al segon cas, hom mostra
ahnenys un parell d'indrets en qué, dauíunt la pedra, son
visibles les petjades del Comte Arnau i el seu cavall. En
primer Une. a la balraa d'Esquerd, passat el C^ulobre, un
torrent proper a Míuitgrony; en ella hi ha una pedra vertical
d'un metre d'.ili^ada. on es veu clarament l'empremta d'un
case de cavall i la d'ana sabata de dona; diuen que la primera
era LICI eorcer d'Arnau. 1 en segon lluc, el fct singular que
hom percep a la pedra del sol, al coll del Mansillo, a l'est de
Monigrnny i abans d'arribar al pía de Sant Pere, quatre
petjades tormanl qiiadre: una de circular, una altra dibuixant
tres dits il'un.i ina, la tercera suggerint una sabata de duna i
una darrcra, la d'un Imme. Expliquen que el Comte Arnau
passava per aquell lloc proccdent de Sant Jtian de les
Ahadesses, amb Pabadessa a la gropa del cavall. La monja en
va caure i deixa a la pedra la f<irma impresa de la sabata.
Amau, en adonar-.-^e'n, frena bruscament el cavall, que pica
lort a la roca amb una de les .seves poces, i caigué de la bestia
damunc de la pedirá, on deixíi el senyal de la seva m¿i dreta i
de la se\'a sabata dretes.
Hi ha unes quantes contarelles de procedencia
pseudohistorica relerides al nostrc comte. Així, a la seva
uiori, el seu hereu venf^ué totes les seves possessions de
Ottmhrén i Mataplana, i la vídua es retira al castell de les
Dames. Havia sostini^ut Iluitus auib l'abat de Ripoll, i morí a
l'Asia 11 a Terra Santa.
ja hem vist que el Comte Arnau substitueix el Mal
Ca^adüt en les caracterísriques de la seva cursa infernal i.
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en iilgun cas, les causes niiUcixes. Pero hi ha mes
substitucions de personatges d'^ltres craJicion-; i üeycndcs,
en general difoses per tüt Europa, per part del nostre heroi.
En primer [loe, trobem tot de relacions d'Arnau amh els
gats, procedents, aquests, del folklore de les bruixes,
particularment actiu arreu de tots els Pirineas i d'origen
mole aniic. Conten que Amau tenia dos gats que li feien
llum amb sengles cándeles mentre sopava; l'un es deia
Amau» cüm ell. Una nit, tornant de Gon^brén, el ,^at
Amau esperava el comee a la roca del Gail, ai damunt del
gorg deis Banyuts, per emportar-se'i a l'iníern, pero el
comte Iluitá amb el! i el mata. Arribar al castell, explica el
que ha passat a l'altre gat, que li diu que era germá del mort
i, tirant'Se-h al damunt, el mata i se l'enduu a l'infern.
També diuen que el comee passava prup del molí del seu
nom, procedent de Puigbo, i que en arribar a casa seva es
veié envoltat J'una multitud de gats que portaven ciris; un
d'ells diyué; «Arnau ha mort», i tots desaparegueren
llan^ant els seus ciris. Altres retreuen la següenc cuntalla:
el comee apadrina un nen d'una familia pobre i li bagué de
comprar el vescic. La criatura morí, i Arnau, que era molt
avar, reclama el vestit; se li aparegué Tiníant i li lliura la
pe^a. Quan es dirigia a Montgrony es veié envoltat de gats
que l'atacaren, pero els esquiva amb el vestit del nen mort i
en mata un. En arribar a Montgrony conta l'aventura a un
seu gat que sempre Pibluniinava amb un ciri, el qiial li
digué que el mort era el seu germa, i tot suguit comparegué
una multitud de íelins que s'emportaren el comte a rinlern.
Una ultra contalla: els gats serveixun el dinar al comte
Arnau al forat de Sant O u , al peu de Montgrony,
l'iMuminen i li parlen com si fossin persones. I una ultra,
encara: el comte resava el rosan a! castell Je Mataplana i es
veié envoltat Je gats; volgué apartnr-los i no n'bi feien cas,
fins que els tira els rusaris, i, per aixo, resta condemnat per
sempre mes.
Un altre grup de .substitució d'antics berois, molt viu al
focus Je Gombrén, cí, el que reporta pecats de supérbia ilel
nostre comte tin,s a la blasfemia. Hom diu que Arnau volia
portar el Llobregat al seu castell de Mataplana, des de la seva
naixen^a a Castellar de N'Hug, a uns quinze quilomctres
d'alla. Després de ntolts treballs, tot el món digué un dia: «Ja
la tenim! Ja se sent el soroil de i'aigua», i luia vellera replica:
«Si Déu vol, la tindreni". Pero .'\rnau respongué amb
supérbia: «Tant si bo voj com si no», i les aigües retrocediren
a Castellar. Testimoni d'aixo és la font de Mataplana. d'on
havia Je rajar l'aigua del Llobregat, diuen. La llegenda
otereix Jiverses variants segons els relats Jels narraJors,
algunes J'elles, per exemple, substitueixen Mataplana per
Gombrén o la font Je Castellar de N'Hug per les aigües de
can Maians i d'altres indrets. D'aquelles variants remarco la
que fa dir ais obrers: "Aviat tindrem Laigua aquí, si Déu
voU, i la répHca d'.Arnau:
«Tant si ho vol com si no bo vol,
l'aigua del Llobregat tinc a la font».
Uns aitres versos ían referencia a la condúcelo del
Llobregat a Gombrén, i a la blasfemia d'Arnau:
«Si el comte l'Arnau no bagues renegar,
tindrícm l'aigua del Llobregat».
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Diuen, a uiés, que el comte no pogué obtenir el seu
priiposit perqué el gall canta massa aviat, i les aigües
retornaren a Castellar. Son del mateix tipus les tradicions
següents: Volia construir una torre al seu castell de
Mataplana, des d'on poder veure el pia de la Pera; «Aviar
veurem el pía de la Pera, si a Déu plau», digueren els obrers
quan l'obra era avanzada, i Amau replica; «Tant si li plau
com si no li plau!», i la torre s'esíondrá. Desterrat a
Mataplana, volgué construir una gran torre sense finalitat
expressa. La torre tenia «vuit hores d'alt»; íes cases del
voltant i algunes Je Gombrén son edificades amb els
materials d'aquella.
Com la majoria J'iiquesres llegcnJes arnaldines de
substiluciü de mites anteriors, la que pren l'origen en el relat
llegendari Je la fundació de Cartago per Dido tingué difusió
en episodis de la narrativa medieval i la té en el folklore
general europeu. Conten, dones, que el Comte .Arnau iou
desterrat a Mataplana. Li donaren una pell de bou
promerent-li tor el terreny que abraces amb aquesta, El
comte talla en petites tires el cuir i obtingué l'extensió de
térra que enclou el castell i la capella de Sant Joan Je Mata.
Alire> contarelles del llegendari iu-naldí son reílexos Je
traJicions molt arrelaJes a Catalunya i, alguna, també tora
de les nostres terres. En elies, Arnau segueix polaritiant
gestes i íets Jiversiis d'altres personatges, en general
anonims. .Així, el nostre heroi expulsa els moros de
Gombrén, de Montgrony i deis Pirineus; reuní les seves
torces a Coma Armada ^ J ' o n ve el toponim, com ja hem
dit— i hi sostingué Uuites contra l'invasor; derrota els moros
ais Closos —sobre la carretera de Gombrén a
Carapdevanol—, a la coma Jets Moros —Montgrony— o a
la tossa deis Moros, a un quiíometre de Gombrén. Allibera el
seu poblé del tribut de les cenr donielles; Amau havia de
pagar ais moros cent vaques, cent cavalls blancs i cent
verges. Exercia el dret de cuixa al castell de les Dames, al Je
Sant Amant; i al de Saltor, Aixñ a part, quan .Arnau es
Jirigia a Sant Amane, o en tornava, ferniva al revés el seu
cavall perqué ningú no sabes si anava o si venia. Per acabar,
esmentaré un relat en qué també se sumen les rraJicions Je
Gombrén aml^ les de Sant Joan de les .AhaLlesses i que és
possible que tingui un origen mes o nrenys lirerari: el comte
tenia una noia enganyada al seu castell de Mataplana. Ella es
penetlí de la vii,la L]ue portava i es refugia al cunvent de Sant
Joan. Arnau la cerca durant molt de temps i a la fi va saber
que s'bavia fet uionja. Entra al convent i la troba morta, Je
eos prcsent; volgué satister els seus desitjos impurs. pero tot
seguir es veié envoltat de toe'"'.
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