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A

mh aquest recull de
«Liei^eiules del Moncseny», en Mnrrí Boiida
ens pi.)s;i ais dits, en
forma d'nplec de cuncalles i lle^eiides, una d'iiqiiesres claiis indispensables J'inturpretació d'iin país,
d'iin rerriruri, en ai.¡iiesi: cas del Montseny, L]Lie tanr son d"agr;iir per ais que ens
obscineiii a esTudiar-nc iFaltres de niolt
Inés ini,'race,s i sovinc iíínnreui aqüestes
niés plaenrs,
Le^ meves, hii he -.ic eunlessar, son
les de la cidriira material, tal coin es
trolla expressada en les coMeccinns
d'un nniseu. El meii imivers quotii-liá
esta pnhlat d'objceces que foren d'iis corrent, íets trennnt i cosint fibres vegetáis, repieant i donant forma ais metalls, modelanr i coent rar;^ila... Les
mans, el íícst... i també la páranla
—pero la paraula ciuicisa i JespidlaJa
d'aJjectiiis i d'adverbis que expressa una
instrncuió o una ordre— romanen incorporades en aquest patrimoni. Per

1440) 92

aixo, SI els rnterroi^uem amh paciencia,
aquescs ohjectes —es tracti d'una arada
o d'iin anell de proinetatfíc, d'una disfressa de carnaval o d'un vestir de hatejar— ens expliquen i ens ajuJen a interpretar un munt de fenomens i de fets.
La forma i les dimensions de la relia i
del dental de l'arada ens poden parlar
de la mena de térra (.¡ue van trehallar i
els conreus que s'hi feien. L'anell de
]ironietatEe d'tins costums i unes regles
de parenriii pncser encara vigents en
rnctiialirat pero molt mes vives quan
aqiiell anell fou donat en penyora d'un
compromís. Una disfressa d'un calendari fesciii i d'unes festes hasades en la
transgressió de I'ordre establert (i avui
acuradamenc preparades cada any. per
l'aiitoritat ctvil de cada lloc), el vestit
de batojar d'un ritus de pas de carácter
religiós que ^ c o i n tants altres de carácter semhlanr (comunions, casainents}—
es mantenen malgrat la seciilaritzacití
de la societat actual.
Pero hi ha un altre patrimoni el suport del qual no son els objectes sino les
páranles, siguin parladcs o escritas, del
qual també podem aprendre moítes coses
de la comunitar o del poblé c|ue Tha produ'ít encara que no siguin dites explícitament. Les llegendes i contalles, sense ferho explicitanient, ens ajuden a coneixer
eí comportaiiient social i Tenca personal
dominants a la societat que les ha produídes, recorden ais distrets les liéis de la
natura, la seqiiéncia anual deis conreus i
collites o el caleni-lari festiii; fixen els
símhols d'identitat. Tot com aqiiell que
no vol... coin passant de puntetes.
Així bo veiem lle<íint el recull d'en
Martí Boada- Llegendes com «La mort
del Cap d'Estopes», «El diable del Montseny» o les dedicades al casiell de Monrsoriu, fins i toí la dedicada a en Joan Je
Serrallonga, eiis miístren ciun el Montsenv i els seus homes teñen un lloc a la

historia de Catalunya, potser no un lloc
central ni poMat de personatges capdavanters ni vicroriosos, alguns ni tan sois
gaire niodélics, pero sí el d'un territon
que ha participar de les glories i tlesfetes
del país sencer, Al costat d'aquestes, llegendes com "Lhereu de Figueroles-, «El
liaras negre* o aígunes de les contalles,
ajuden a endevinar les pautes socials i
jerarquiques a l'entorn del teixit familiar
i social a la societat tradicional del
Montseny unes pautes que no podien
transgredir-se impunement sense fer-se
mereixedor de cástig. Un altre grup de
llegendes, encap^'alades per «Les encanta;les Je la nit de Sane Joan», ens parlen
LIC tresors ainagats i, en definitiva, de la
importancia social i,le la riquesa i deis diners. Altres, possihlement d'on'gens molt
remots, ens parlen tle símhols solars ("La
danta nija del castell», «La nit de Sant
Joan») o lie ritus sacrificials de primavera
("La festa del vern''}.
La meva preferida, pertí, és «La
dona d'aigua de Gualba^, tan plena de
suggeriments. Una Uegenda que, toe i
que esta situada en uns ropancs ben precisos de la geografía del Montseny, és, de
íet, una Uegenda universal que ens parla
de la rclació seinpre complexa i rica
entre homes i dones. Una mena d'honienaige subtil a aquelies dones d'aigua
—alones, en Llefinitiva^ que, sense deixar '.le ser encantaulores d'homes. han
esrat també seny ordenador ilel biui go\'ern de les cases o també arrel de la
ruina d'aquestes quan no ha estat justamenr valorar el seu pajeen
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