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Llegendes, contalles i tradicions

Històries i relats de Begues

Elicina Fierro; Víctor Mata; Xavier Parellada 
Centre d’Estudis Beguetans

Les històries, relats i llegendes, més o menys fantàstics, que situem en el passat o en orígens remots no 
deixen de ser una transmissió d’uns valors o fets coneguts i reconeguts per una comunitat que els hi dona 
validesa. Són una manera que tenim les societats humanes per crear un imaginari comú, un marc per tots 
reconegut, que dona identitat i cohesió a un poble, comunitat, nació o conjunt de persones.
La intenció del nostre treball és fer un repàs per alguns d’aquests relats que han format o formen part de la 
identitat dels beguetans i beguetanes. En el nostre municipi hem pogut constatar l’existència de llegendes 
antigues que ara ja s’han perdut en el record dels nostres avis però que han deixat un rastre en els documents 
antics que hem pogut resseguir, d’altres que tot i venir d’antic han mantingut la seva validesa per una part 
important de la població i d’altres de creació recent però que s’han consolidat en l’imaginari popular actual 
del municipi.
Segurament al llarg del temps en el nostre terme municipal, com a les contrades d’Eramprunyà, s’han 
generat moltes històries i llegendes, moltes d’elles transmeses només per la tradició oral i que poques 
vegades van arribar a ser posades per escrit, difi cultant que ens hagin pogut arribar un cop allò que volien 
transmetre ha perdut validesa o ha deixat de ser un fet rellevant per la població que les havia explicat.
En altres ocasions aquestes llegendes o relats han deixat un rastre fossilitzat en la toponímia, com podria 
ser el cas de noms de lloc com el pla de les Bruixes, la penya del Moro o el puig de l’Arca com suggeria en 
Francesc Sànchez en un treball del CEB del 2010.1

Però en aquesta ocasió ens centrarem en quatre llegendes que segueixen formant part de l’imaginari dels 
beguetans i beguetanes, són quatre exemples ben diferents de com s’ha construït, consolidat i perviscut 
llegendes que confi guren la nostra identitat com a poble. 

La noia de la cova, un relat històric del segle XVII

A mitjan segle XVII, en un context de guerra, violència, devastació, males collites, fam i pesta van succeir 
els fets històrics que degut a la seva transcendència humana i emocional s’han transmès de generació 
en generació fi ns els nostres dies. Es tracta de les vicissituds que va  patir la família Campamar de mas 
Alemany, també coneguts com els Campamar del Bosc. Va ser un episodi dramàtic i èpic que emana 
tendresa, compassió i humanitat, ja que la protagonista més important és la Maria Campamar i Petit que 
llavors devia tenir menys de 10 anys. Des de 1652 i per memòria oral els fets i les accions que envolten 
la vida de Maria i de la seva família s’han transmès entre la gent de Begues fi ns el segle XXI. La darrera 
persona que els coneixia i explicava va ser Llorenç Marcer i Romagosa de sobrenom Rosolí que els va 
aprendre de la seva àvia.

Context històric. Guerra i revolta

El segle XVII es caracteritza per una creixent crisi econòmica que afecta totes les capes socials de 
Catalunya. La causa principal que manifesta el malestar de la població és l’augment de la fi scalitat reial 
que disminueix les rendes de la pagesia. Però també, les guerres amb França i les revoltes que causaven 
les tropes castellanes instal·lades sobre el territori, així com els continus rebrots pestilents i l’endeutament 
en què queien moltes famílies per complir amb tot tipus d’exaccions. L’anomenada guerra dels Segadors 
(1640-1652) va ser el punt àlgid de les protestes, revoltes i guerres d’aquest segle. Els municipis del delta 
del Llobregat es van veure molt afectats per la seva proximitat amb Barcelona, de tal manera que la revolta 
de Corpus de 1640 la van protagonitzar en part d’aquesta zona.2

El camí Ral era considerat un lloc estratègic per el pas de tropes i feia de Begues un objectiu militar. El mes 
de gener de 1641, en el marc de la batalla de Montjuïc on va ser derrotat l’exèrcit de Felip IV, Francesc 
Sadurní de l’Espluga, batlle de Begues, sol·licita municions als diputats de la Generalitat per protegir el 

1 SÀNCHEZ GARCIA, Francesc (2010): Begues: Llegendes, festes, tradicions i altres encants. Una aproximació a l’esperit màgic i 
festiu del poble de Begues.
2 Campmany i Guillot, Josep (2013): Gavà i Eramprunyà al segle XVII: de la Guerra dels Segadors a l’Onze de setembre de 1714, 
Centre d’Estudis de Gavà.
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camí Ral a l’alçada d’Olesa de Bonesvalls.3 Aquell mateix any, assassinaven a Josep Albinyana, barber 
de Barcelona que estava pres a la botiga del blat de Begues, per fer-ho els assassins van haver de trencar 
les portes.4 El 1642 la universitat de Begues enviava el seu representant a Tarragona per tractar sobre el 
manteniment del batalló del principat de Catalunya que es fi nançava amb les aportacions dels municipis 
catalans.5 
Begues també va aportar homes al front contra l’exèrcit reial, el 28 de març de 1642 Jaume Gabriel Sadurní 
de l’Espluga, batlle de Begues, Josep Petit de la Parellada, Jaume Vendrell de l’Alzina, enquadrats en una 
de les companyies de l’exèrcit català, van morir a la batalla de Montmeló mentre lluitaven contra les tropes 
espanyoles que es dirigien al setge de Cotlliure.6 
Dos anys més tard, en el marc d’una nova escomesa de Felip IV a Lleida i de forts combats a Tarragona, 
Can Grau del Coll, a tocar del camí Ral, es va convertir en escenari d’accions de guerra contra soldats 
que fugien del pla de Barcelona. El mes de febrer de 1641 Gaspar Mendes, soldat portuguès, cau mort 
per una escopetada dins la casa d’en Joan Grau del Coll.7 El 1644 es van fer els ofi cis religiosos a dos 
soldats del batalló català que van morir a Begues, mentre els traslladaven ferits cap a Barcelona, un era 
portuguès i l’altre català. Aquells dies un altre soldat greument ferit que portaven des de l’hospital d’Olesa 
de Bonesvalls a Barcelona va morir davant de Can Grau del Coll.8

L’estiu del 1651, la guerra va tornar a Begues: l’exèrcit castellà va escollir el camí de la Clota per dirigir-
se a Castelldefels i protegir el desembarcament de les tropes que es preparaven per atacar Barcelona. 
Mentrestant, al delta del Llobregat, l’exèrcit de Felip IV assaltava i destruïa masos i propietats. L’estiu de 
1652, les tropes castellanes, en ple setge de  la ciutat de Barcelona, ocupaven Gavà i saquejaven l’església 
parroquial de Sant Pere, i amb ella l’arxiu rectoral.9 Per més desgràcia la pesta causava estralls sobre la 
població dels municipis del pla del Llobregat i zones properes provocant una terrible mortaldat.

Violències, bandolers, duels

Begues a fi nal del segle XVI i bona part del XVII estava afectada per un estat d’agitació i violència 
derivades del creixent bandolerisme i els afectes dels allotjaments de l’exèrcit reial que s’estenien entre 
tots els estaments de la societat. Les agressions a persones per robar-les, la inclemència que produïa l’estat 
d’alarma quasi permanent feien perillós desplaçar-se. Pel camí Ral hi transitaven tropes, guerrillers, bandes 
de facinerosos i lladres que feien perillós qualsevol tipus de desplaçament o viatge. A mitjan segle XVII, 
el trànsit de tropes dels bàndols enfrontats en la guerra dels segadors era permanent. Tenim constància del 
pas de soldats portuguesos, catalans, espanyols, irlandesos que anaven i venien del front, alguns mal ferits 
morien a les masies de Begues que els hostatjaven. Les morts i els assassinats per arma de foc o produïdes 
amb qualsevol altre estri com destrals, pedrades eren habituals entre la població civil: el 23 d’octubre de 
1604 Antoni Larotxa, d’origen occità mor d’una pedrada al cap dins el mas Costa10  i uns anys més tard, 
el rector de Begues fa els ofi cis d’enterrament a Joan Tarrida, occità, assassinat d’un cop de destral al cap 
mentre era a Can Rigol.11

Per altra banda, el clima d’incertesa i inseguretat i una certa impunitat provocaven l’augment del 
bandolerisme que era exercit per les persones procedents de les capes més desfavorides de la societat i 
les que disposaven de menys recursos, moltes procedien de la immigració occitana. D’aquí ve aquella 
frase de Jaume Codina referida als bandolers de la zona del pla del Llobregat i terres properes: pagesos de 
dia i bandolers de nit. Per reblar el clau, la permissivitat de l’època respecte a l’enfrontament armat entre 
persones per dirimir confl ictes a través dels duels provocava actituds de revenja i episodis de violència entre 
veïns com els que van protagonitzar Antoni Carreres i Ponç Rossell el 1599 i Gabriel Badia i Bernat Fuert 
el 1637.12

La resposta de la població de Begues davant totes aquestes calamitats va ser la fortifi cació i l’autodefensa, 
però a causa de la difi cultat per erigir defenses comunes a causa del caràcter dispers de la població, es va 
optar per la construcció d’elements de seguretat dins i fora les masies: baluards, espitlleres, troneres.
 
La pesta negra a Begues

L’episodi de pesta que assolà Begues, el pla de Llobregat i Barcelona durant el trienni 1651-1653 va ser 
un dels més forts que es van conèixer a Catalunya, només comparable al primer brot pestilent de 1348. Es 
va estendre pel llevant peninsular procedent d’Algèria, des d’Andalusia fi ns a Catalunya. L’any 1648, els 
soldats que venien de lluitar de València en plena guerra dels Segadors, la van encomanar a la població de 
les terres de l’Ebre. A la zona del Barcelonès i el Baix Llobregat va entrar el 1650. Barcelona el 1650 tenia 
50.000 habitants i quan va remetre la pesta del 1652 la població s’havia reduït en 20.000 persones. Les 
causes d’aquesta important pèrdua humana cal atribuir-les a la pesta, però també a la dispersió de població 
a causa del setge de l’exèrcit castellà sobre Barcelona de 1652 i a la manca de pluja que impedia disposar 
de blat. Els efectes de tot plegat van ser letals: despoblament, fam, debilitat biològica i una gran quantitat 
de contagis i defuncions. 
A Begues la pesta va provocar 28 morts en el bienni 1650-1651 i en anys posteriors encara causava 
defuncions.13 Sobre un cens aproximat de 130 habitants, hem de tenir en compte que en aquella época 
3 Arxiu de la Corona d’Aragó, 1641.
4 AHPB, fons parroquial: UC 165, 14.05.1641
5 Fons Can Sadurní: UC 387, 02.02.1642.
6 AHPB, fons parroquial:  UC 165, 14.05.1642 - 31.12.1642, diap. 103, 104, 105.
7 AHPB, fons parroquial: UC 165, 27.02.1641.
8 AHPB, fons parroquial: UC: 165, 16.08.1644.
9 AHPB, fons parroquial: UC 1551, 08.1652.
10 AHPB, fons parroquial: UC 165, 23.10.1604.
11 AHPB, fons parroquial: UC 165, 21.03.1623
12 Vegeu els duels autoritzats pel batlle de Begues: Bernat Fuert i Gabriel Badia (AHPB, fons parroquial: UC 2433, 21.06.1637) i 
Antoni Carreres i Ponç Rossell (AHPB, fons parroquial: UC 2347, 56v, 01.08.1599).
13 SOLANS, Conxita; BONDIA, M. Rosa (2001): Begues, Col·leció La Creu de Terme, Cossetània Edicions.
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solament es feien fogatges sobre els caps de casa i per tant la 
població devia ser major, havia desaparegut entre un 15% i el 
20% de la població. Els llibres de testaments testimonien la por 
a morir de les persones sanes i els testaments dels moribunds. 
Jo Jaume Vendrell, fadrí, pagès, fi ll legítim y natural de Joan 
Vendrell de mas Trullols… estant detingut de malaltia corporal 
de mal contagiós, de la qual temo morir, però estant de bon 
seny, bona memòria y clar parlar. Fas y orden mon testament y 
darrera voluntat…14

La documentació sovint indica de què morien els beguetans i 
el lloc físic on testaven els empestats: barraques, dormitoris, 
pallisses, habitacles prop del camí ral. Els infectats eren apartats 
de les seves famílies, sovint els allitaven dins de barraques de 
pedra o de fusta, lloc on el rector i notari de Begues els prenia 
les seves últimes voluntats. Joan Molins, d’origen occità i ferrer 
de la parròquia de Begues, testava d’aquesta manera: estant 
detingut de malaltia corporal contagiosa de la qual temo morir, 
estant emperò ab bon seny, sana memòria y clar parlar, fas y 
orden mon darrer testament e, o última voluntat. Fet y fi rmat 
fonc lo meu present testament en la dita parròquia de Begues, 
en la barraca de la font de l’Alba on estic malalt del contagi, als 
vuit d’octubre del any 1652.15 
Antoni Batlle, pagès de Sant Boi de Llobregat i a qui va 
sorprendre la malaltia a Begues, deia: Detingut de malaltia 
corporal de la qual temo morir, estant en bon seny, sana e 
integra memòria y clar parlar, fas y orden darrer testament e, o 
última y darrera voluntat mia. Fet, fonc y fi rmat lo present meu 
testament en la parròchia de Sant Cristòfol de Begues, en una 
barracha quem feren en la heretat d’en Francesch Vendrell de 
l’Hostal. Als denou dies del mes de desembre de 1651.16

Els successos de la noia de la cova

La família Campamar del Bosch vivia a mas Alemany, un 
dels pocs masos beguetans ubicats fora del pla de Begues, als 
costers que cauen cap a la riera de Salom, molt a prop dels 
termes municipals de Sant Climent i Gavà. Està construït en 
una zona boscosa on confl ueixen el Garraf Vermell (gresos i 
conglomerats) i el Garraf Negre (llicorelles). Les muntanyes que el circumden al sud i a l’oest estan farcides 
de balmes i cavitats naturals. Un dels dos camins que van de Begues a Sant Climent de Llobregat passa a 
tocar de la paret oest de la masia.  
Tot i que els seus murs tenen elements estructurals que es poden adscriure al romànic, la primera notícia 
del mas és del 3 de novembre de 1306 , llavors el governava la família Modolell i se’l coneixia com a mas 
Modolell. El segle XVI pren la denominació l actual de mas Alemany, i passa a ser propietat de la família 
Campamar del Bosch fi ns la segona dècada del XVIII que ho és de la família Petit de la Clota. A mitjan 
segle XX va ser abandonat pels seus darrers habitants, la família Marcer i poc temps després va començar 
a enrunar-se fi ns avui dia que en resten solament algunes parets. 
L’any 1653, mas Alemany, estava ocupat per Francesc Campamar del Bosch, pagès de Begues, la seva 
esposa Margarida Petit de mas Trabal i la seva fi lla Maria. Francesc havia rebut el mas per herència del seu 
pare Antic Campamar del Bosch. Aquell any, el fl agell de la pesta encara no havia desaparegut del tot. A mas 
Alemany hi van morir Francesc Campamar i la seva esposa Margarida Petit. Francesc de forma semblant a 
la resta de moribunds afectats per la pesta va abandonar el mas per refugiar-se dins una barraca propera a 
casa seva i des d’allí va fer el seu testament: Jo Francesc Campamar del mas Alemany, pagès de Begues, 
fi ll d’Antic Campamar del mas Alemany… Estant detingut de malaltia corporal de mal contagiós del qual 
temo morir, estant emperò amb bon seny, sana memòria… orden darrer testament e, o última voluntat…
Fet, fonc y fi rmat lo present meu testament e derrera voluntat en la parròchia de Begues, en la barraca prop 
de ma casa ont estic encontrat de contagi. Als vuit dies del mes de desembre de l’any 1653.17 
En Francesc era l’hereu d’una família important de Begues, el seu testament no deixa lloc a dubtes. Entre 
altres llegats i deixes es fa enterrar en el vas de la família Campamar del cementiri de Begues. Nomena 
marmessors dels seus béns i tutors de la seva fi lla Maria Campamar Petit, al seu pare Antic Campamar; 
al seu sogre Jaume Petit de mas Trabal; i a dos oncles: Andreu Campamar i Josep Valls de la Roca, veí de 
Gavà.
Tot seguit, nomena a la seva única fi lla Maria, hereva universal del seu patrimoni, i en cas de premoriència o 
que aquesta no tingués descendència, designa hereu al seu pare Antic Campamar. L’herència que li assigna 
a la Maria està composta pel mas Alemany, el mas de les Planes i el mas Torelló, aquest darrer situat fora 
del terme de Begues. Estableix diversos llegats, a la seva muller Margarida Petit de mas Trabal li deixa 40 
lliures barceloneses i a les seves germanes Maria i Magdalena quan siguin casadores 6 lliures a cada una. 
Dona 6 sous a cada altar de l’església parroquial de Begues: Sant Josep, Santa Bàrbara, Sant Sebastià, Sant 
Isidre i a la verge del Roser. Finalment destina 15 lliures per fer misses i cants el dia del seu enterrament. 
14 AHPB, fons parroquial: UC 1551, 10.11.1652.
15 AHPB, fons parroquial: UC 1551, 08.12.1652.
16 Fons Can Sadurní (família Vendrell-Figueras): capbreu 1394, 1306, f. 151 v.

17 AHPB, fons parroquial: UC 1551, 08.12.1653, f. 193.
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Mentre la Maria va ser menor d’edat els seus tutors van administrar els seus béns. El 24 de gener de 1655, 
Antic Campamar, avi i tutor legal de Maria Campamar, fent exercici del seu càrrec, lloga a Ramon Costa 
tota la casa i heretat de mas Alemany, mas Torelló i el mas de les Planes per un termini de cinc anys.18 Tres 
anys més tard l’avi de la Maria fa testament i especifi ca clarament que aquests tres masos són propietat de 
la seva néta.19 
El relat o història de la “noia de la cova” que explicava en Rosolí diu que una vegada morts de pesta els seus 
pares, la Maria va restar sola al mas Alemany i es va refugiar en una de les balmes o coves que circumden 
el mas, en el sector anomenat coma Ofenosa, topònim antic que segurament designa un indret proper a la 
Collada de Begues. La notícia que tots els habitants de mas Alemany havien mort i que la Maria estava sola 
i desvalguda en una cova es va estendre entre els beguetans i va ser llavors quan Josep Petit de la Clota va 
anar a rescatar a la Maria per donar-li aixopluc al mas de la Clota. En endavant es va conèixer a la Maria 
Campamar i Petit, com la noia de la cova.  

El relat i la documentació coincideixen que 
mentre Maria va ser menor d’edat va romandre 
al mas de la Clota i dotze anys després del seu 
rescat va contraure matrimoni amb Josep Petit 
de la Clota, el mateix que l’havia recollit de la 
cova on s’havia refugiat. En endevant, la Maria 
va exercir la propietat dels seus béns fi ns que els 
va transmetre als seus fi lls: Josep, Joan, Jaume 
i Marià. A Joan li deixa el mas Alemany i al seu 
marit l’usdefruit. En endavant mas Alemany i 
tota la fi nca que comprenia també el mas de les 
Planes va passar a formar part del patrimoni de 
la nissaga dels Petit de la Clota.20 
L’arxiu patrimonial que va conservar la Maria 
procedent de la seva família, amb una majoria 
de documents referits al mas Alemany, també el 
va portar amb ella, de tal manera que després 
de la seva defunció va passar a formar part del 
fons d’arxiu dels Petit de la Clota. Actualment 
els fons d’arxiu de mas Alemany, la Clota i les 
planes estan dipositats a l’Arxiu Històric de la 
Parròquia de Begues.

La llegenda de Sant Cristòfol 21

Sant Cristòfol en la mitologia cristiana

Cristòfol fou un màrtir cristià, cananeu i bisbe 
d’Antioquia, mort l’any 258. Va ser un sant 
molt venerat durant l’edat mitjana a Catalunya 
i la Corona d’Aragó. En la litúrgia cristiana és 
representat pel gegant amb el nen Jesús a Coll-i-
be i el seu símbol és el pi. 

18 AHPB, fons parroquial: UC 2653, 24.01.1655. 
19 AHPB, fons parroquial: UC 1692, 19.03.1658. 
20 AHPB, fons parroquial: UC  1838, 18.07.1724. 
21 Text realitzat a partir del treball publicat a l’Eixarmada núm.9, abril 2004. p.23. 
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Sant Cristòfol era venerat com a advocat que preservava de l’aigua, del foc, dels terratrèmols i, en general, 
de la mort per accident. Era invocat contra la pesta, com Sant Sebastià, i com a protector del camins, 
protegia d’accident de viatge, de lladres de camí ral i d’animals ferotges. Als portals de les muralles de 
moltes poblacions i en molts pedrons dels antics camins hi havia capelletes amb la seva imatge. Caminants 
i correus s’hi encomanaven, i barquers de rius el tenien per patró, també els navegants, i avui encara n’és 
dels automobilistes. Tradicionalment es venerava el 25 de juliol, però l’abril de l’any 1969 el papa Pau VI 
va revisar el calendari litúrgic eliminant els sants dels quals no hi havia proves de la seva existència, raó 
per la qual va excloure Sant Cristòfol, deixant l’exclusiva de la festivitat a Sant Jaume. Malgrat el canvi, els 
beguetants segueixen celebrant la festa major el mateix 25 de juliol. 
Segons la tradició catalana,22 Cristòfol era un home herculi que tenia la dèria de servir la persona més 
important de la Terra, i es va posar al servei d’un rei molt poderós, fi ns que s’adonà que tremolava de por 
en sentir anomenar el Diable; es va anar a llogar al Diable, que devia ser més poderós, i va començar a fer 
malifetes que el nou amo li manava. Fins que un dia, pel camí van passar per una creu de terme i el Diable, 
en veure-la va fugir esperitat. Llavors va pensar que la creu era l’emblema d’algú més poderós, va deixar 
el Diable i va anar a córrer món. Va trobar un ermità adorant una creu, i aquest li va dir que podia servir la 
creu ajudant la gent a passar un riu cabalós on molts s’ofegaven. Va arrancar un pi i se’n va fer un bastó 
per ajudar-se. Una nit de llamps i trons va trucar a la seva cabana un nen, i li va demanar si seria capaç de 
passar-lo a l’altre riba; ell, irritat, l’agafà d’una braçada, però essent a mig del riu li pesava tant que no podia 
avançar de feixuc que se li feia. En increpar-lo dient que pesava més que tot el món, el nen va dir que ell 
era Crist, que havia fet el món. Dit això desaparegué, i el gegant va veure que el seu bastó, que havia clavat 
en terra, havia arrelat i fl oria. Així fou com de Rèprobe que es deia, passa a anomenar-se Cristophoros, 
“portador de Crist”.
Sant Cristòfol és el patró de 
Begues (parròquia antigament 
anomenada Sant Cristòfor 
del Coll de Begues), així com 
també ho és d’altres poblacions, 
i per això el trobem representat 
a l’altar de l’església. També és 
possible que guardi certa relació 
amb el pi de l’escut de Begues, 
però el que en aquest treball ens 
interessa és un fet que te com a 
protagonista aquest sant. 

L’enigma de la cadira de Sant 
Cristòfol

La Cadira de Sant Cristòfol és 
una roca situada entre el puig 
de la Mola i el Montau, al bell 
mig de la llera de la riera de 
Begues, aproximadament allà 
on travessa el límit entre el 
terme de Begues i el d’Olesa de 
Bonesvalls.
Que tinguem constància aquest 
topònim apareix per primer cop en les enquestes realitzades als municipis de Begues i Olesa de Bonesvalls 
els anys 1855 i 1864.23

Es tracta d’una roca calcària modelada per l’erosió de l’aigua, tant la de pluja com la que ocasionalment 
baixa per la riera. El que fa única aquesta roca és la seva forma i dimensió, que sembla talment una cadira, 
amb el seu seient i respatller perfectament adaptats a la mida humana. Com s’ha produït aquesta forma tan 
peculiar era tot un enigma, ja que el seient queda d’esquenes al sentit de la corrent, descartant aparentment 
la possibilitat més lògica de l’erosió de l’aigua, i tampoc semblava plausible que la roca on està inserida la 
cadira és girés per la força de la corrent, ja que està directament esculpida en la roca mare. L’explicació més 
lògica és que es tracta d’una antiga cocona que va perdre el caire posterior a causa de l’erosió de l’aigua 
durant les ocasionals rierades que es produeixen (el tram de riera on es troba només porta aigua quan hi ha 
pluges molt intenses i duradores).
Malauradament, l’abocament constant d’àrids a la riera que les pedreres de Begues han estat duent a terme 
durant els darrers anys, han acumulat tantes sorres que actualment la Cadira és molt difícil de localitzar, 
doncs pràcticament tota ella queda coberta per les graves. I ja no només oculten els elements situats a la 
part més baixa de la roca, com ara els peus i el forat on Sant Cristòfol recolzava el bastó, -que ja havien 
quedat ocults  fa uns anys a causa de la pols de la fàbrica de calç- d’Olesa, sinó que fi ns i tot sovint l’arriba 
a coronar. 
Per als nostres avantpassats l’enigma de la cadira quedava explicat amb un fet màgic protagonitzat per Sant 
Cristòfol.
Segons explica la llegenda Sant Cristòfol, que en aquells temps vivia a Begues, anava de nit a festejar a 
Santa Marta a la capella de l’hospital de Cervelló a Olesa de Bonesvalls. La gent d’Olesa es va assabentar 
i no ho veien gens bé. A tal punt va arribar el seu descontent que un dia, quan el sant, havent deixat la 
santa, anava de tornada cap a Begues, el van esperar i el van començar a apedregar per demostrar-li la seva 
oposició al festeig. Diu la llegenda que el sant, en veure’s atacat, va fugir, arrancant a córrer i tantes pedres 
22 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. 1998.
23 AHPB, fons parroquial

Cadira de Sant Cristòfol, situada a la riera de Begues prop del límit entre els termes 
municipals de Begues i Olesa de Bonesvalls. (CEB, 2009).
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li van arribar a tirar que se’ls van acabar i van haver de 
recórrer a les cebes i als alls per continuar la gresca. El 
sant no va parar de córrer fi ns que va ser al terme de 
Begues i allí al mig de la riera va deixar el bastó i va 
fer un riu que travessava nou vegades el camí. Els que 
el perseguien no el van poder empaitar i el van haver de 
deixar estar. Llavors el sant es va asseure en una roca i va 
poder descansar. D’aquests fets en va quedar el testimoni 
en una roca, on s’hi podia veure la cadira, el bastó i les 
dues petjades de Sant Cristòfol.
En la versió de la llegenda que conten els beguetans es 
diu, a més, que des d’aleshores a Olesa no hi creixen ni 
les cebes ni els alls. Curiosament, a Olesa es conta una 
altra versió de la llegenda com a rèplica d’aquesta.
La cadira de Sant Cristòfol continua sent avui una 
màgica llegenda de la gent de Begues i Olesa que amaga 
els enigmes d’uns temps remots en aquestes terres.
Tenint en compte la seva curiosa ubicació, en un pas 
estret muntanyós en un meandre de la riera, coincidint i 
travessant el camí Ral, potser fa referència a la protecció 
dels viatgers del camí Ral, o dels aiguats de la riera, o 
dels diables que habiten els avencs engolidors, com el de 
la Ferla que es troba ben a prop. O potser es tracti d’una 
cosa ben diferent.  

La Paorosa Cuca-Fera

Origen de la llegenda

Actualment és una de les senyes d’identitat més 
assenyalades del nostre municipi, fi gura destacada 
del bestiari de les tradicions catalanes24  i que a molts 
beguetans i beguetanes ens fa treure pit ja que és un dels 
més grans de Catalunya, per no dir el més gran.
Aquesta llegenda avui en dia consolidada fi ns al punt que 
es transmet a les escoles del municipi, té el seu origen 
en un grup d’amics, molts d’ells estiuejants, coneguts 
com la “colla de l’arròs” que al 1934 van tenir la pensada 
de crear una bèstia com la que amenitzava moltes de les 
festes majors dels pobles de Catalunya.
Entre els impulsors d’aquesta iniciativa en destaquen 
l’actor i escultor Alexandre Nolla i Roig, autor del 
disseny de la primera Cuaca-Fera, i Josep Santpere i Pey, 
actor i empresari teatral, pare de la Mary Santpere. Els 
dies 1 i 2 de setembre del 1934, amb motiu de la Festa de 
Pa i Germanor, s’organitza la primera i única sortida de 
la Cuca-Fera.

24 MASANA, Heribert (2015)

La Cucafera de 1934.
Imatge de la portada del programa de les festes de Pau i Germanor del 34 
(Setmanari del Baix Llobregat, 22 de juliol de 1977) 

Lletra de l’himne de la Cucafera, publicat al programa de Festa Major de Begues 
de 1976.

Portada del programa de la Festa Major de de Begues de 1976.
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Aquest primer disseny de cartró-pedra i amb la cua de tela, va necessitar de set persones a l’interior per 
poder-la vellugar. Es deia que la van construir amb un aspecte ben ferotge per foragitar els feixistes.25

La llegenda
El relat de la Cuca-fera és el que es desprèn de l’himne escrit per Ramon Bech i Taberner i amb la música 
de Josep Maria Torrens, tots dos integrants de la “colla de l’arròs”.
La cançó ens parla de com la Cuca-Fera havia quedat atrapada entre les pedres del Montau a causa de la 
maldat del diable. Com desprès de molts anys havia pogut escapar i com ara tornava a rescatar les noies de 
perills diversos, com havia rescatat a Rosaclara donzella d’Eramprunyà a qui havien segrestat, gest pel qual 
va ser enterrada entre les pedres del Montau.
Segons aquesta llegenda la Cuca-Fera va aparèixer per primera vegada de l’avenc de la Ferla amb els ulls de 
foc. Aquest  avenc era temut pels beguetans ja que no se’n coneixia el fons i es pensava que d’allà sortien 
dimonis i mals esperits.26

El renaixement de la Cuca-Fera
Després d’anys d’oblit i foscor, a causa de la guerra i els anys de la dictadura de Franco, l’any 1975 els que 
aleshores formaven el club de futbol van tenir la pensada de recuperar la Cuca-Fera per fer les celebracions 
de festa major més pròpies dels beguetans.
En aquesta ocasió, coincidint amb el fi nal de la dictadura de Franco, és recuperà aquest animal fantàstic 
que només quedava en el record dels avis. Per dur a terme aquesta tasca tan especial és va fer l’encàrrec 
a en Santiago Maluquer, també estiuejant a Begues i home de grans dots artístiques. Aquesta nova Cuca-
Fera feta amb una estructura metàl·lica recoberta de paper de diari, amb rodes de “vespino” i cua de roba, 
era molt més lleugera que l’original de 1934. Gràcies als dibuixos i fotografi es que es conservaven de la 
primera es va procurar ser el més fi dedignes possible al disseny original de Nolla.
Des d’aquest any la Cuca-Fera de Begues ha estat i és l’estrella de la festa Major del poble, tot i que ha estat 
renovada en un parell d’ocasions per fer-la més lleugera i manejable, sempre ha mantingut els trets basics 
de l’aspecte dissenyat pels seus primers creadors. 

El Gegant Martí
La llegenda
Fa molts i molts anys, quan la paorosa Cuca Fera 
era encara una esquifi da i poruga sargantana que 
s’amagava darrere les pedres, vivia a Begues un 
home que es deia MARTÍ. En Martí era una persona 
amable, divertida i molt estimada per la gent del 
poble, no se li coneixia cap enemic i per a cadascú 
tenia, en cada moment, el que calia: bon humor, la 
rialla fresca, el comentari punxegut, i per als més 
petits, una mirada tendra. Li agradava molt la gresca 
i la xerinola, i no hi havia festa a Begues sense la 
seva presència.

Però, la bona gent també es mor, i un bon dia va 
arribar l’hora d’en Martí. El poble de Begues es va 
quedar molt trist, i en Martí, que ho guaitava tot del 
més enllà, més amant de la gresca que no pas del 
plor, va decidir que calia fer alguna cosa.

I aquí comença la llegenda:

“Conten que l’esperit d’en Martí anava cap aquí i cap allà fent entremaliadures, però el que més li agradava 
era passar-se hores i hores a qualsevol turó del poble, des d’on pogués veure tota la plana de Begues i 
l’anar i venir de la gent, i el que més el divertia era parar l’orella i tafanejar tots els petits embolics i les 
picabaralles dels beguetans. Sí, l’esperit d’en Martí s’ho passava d’allò més bé, però... ai! Quan arribava 
la Festa Major i sentia la música dels balls, els espetecs dels petards i les rialles de la gent, una terrible 
nostàlgia l’envaïa. Però, com que era molt tossut i se les empescava totes, va tenir una molt bona idea:

-Ja sé que els esperits no es poden tornar a convertir en éssers humans – va pensar -, però com tothom sap, 
sí que es converteixen en arbres, roques, muntanyes... ja ho tinc! Jo em convertiré en un gegant de cartró. 
Quan em vegin, de segur que em portaran al poble. Així també podré participar en la Festa Major!

I, dit i fet! L’esperit es va convertir en gegant: El Gegant Martí!”

Com tots sabeu, les llegendes, contes i rondalles sempre són veritat, i aquesta també ho serà si tots hi 
posem el que cal: il·lusió, alegria i imaginació. Així els nostres néts explicaran als seus fi lls, d’aquí molts i 
molts anys, la fantàstica història del nostre gegant Martí.

25 SOLANS, Conxita; BONDIA, M. Rosa (2001) 
26 MACIA, Enric (1977) 

El gegant Martí amb la resta de gegants i capgrossos de Begues 
en un cercavila de festa major. (El Far, 24 de juliol de 2015).
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La seva creació i pervivència
Aquesta llegenda té un origen ben proper, es va crear a mitjans dels anys 90 i la iniciativa va sortir d’una de 
les entitats més consolidades a Begues com és la Coral Montau. 
Des de bon inici aquesta llegenda va ser posada per escrit i repartida amb el programa de festa major d’estiu, 
doncs el seu protagonista és un dels gegants de Begues. Cada estiu des de la seva creació aquest gegant ha 
canviat de portador i la llegenda ha servit de crida tan per a menuts com per a més grans, que el matí del dia 
de festa major s’ajunten per esmorzar i treure a passejar al gegant Martí i tots els seus companys.

Conclusions

El relat històric de la Noia de la Cova i les tres llegendes que hem exposat en aquest treball ens mostren un 
ventall de com ha canviat la societat Beguetana al llarg del temps i quins han estat aquells fets rellevants 
pel conjunt del la població de Begues.
En les llegendes d’origen més antic hi queden refl ectides les preocupacions d’aquell temps, les epidèmies 
de pesta van marcar profundament la societat deixant un traç important en el record, com pot ser un bon 
exemple la Noia de la cova.
El relat de la noia de la cova, transmès oralment per algunes famílies de Begues arriba als nostres dies 
gràcies a un darrer transmissor que l’havia sentit explicar a la seva àvia. El fet de poder relacionar aquesta 
història amb documentació d’arxiu converteix el que hauria estat una llegenda o comte de vora del foc, en 
un episodi d’història oral transmès de generació en generació des de fa 364 anys. Per la qual cosa, gràcies 
al fet de disposar d’un cos documental que verifi ca l’existència dels actors, podem validar els fets i donar 
fe de les accions que constitueixen la base històrica d’aquesta narració. Tanmateix, estem en condicions 
d’afi rmar que som davant d’un fet cert, succeït en un dels períodes històrics més convulsos de Begues i 
decisius per a la continuïtat nacional de Catalunya, en plena formació dels estats europeus.
Un altre element molt important en la tradició ha estat el vincle amb la religió, i com els personatges 
religiosos s’han fet servir moltes vegades per explicar fets o elements de la natura o construccions de 
societats antigues dels que se’n desconeixia l’origen. Aquest seria el cas de la llegenda de Sant Cristòfol, 
que ha servit per explicar un fet geològic com és la cadira de Sant Cristòfol i que a més tenia també el valor 
de marcar el límit entre dos termes.
Ben diferents són les dues últimes llegendes, totes dues creades al s.XX i molt vinculades a la festa, on ja 
no es busca tant transmetre un coneixement com havia succeït antigament, sinó que és busca un element 
aglutinador que engresqui a la gent i la faci partícip d’una celebració comuna.
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