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INTRODUCCIÓ 
 
En aquest estudi ens hem centrat en les llegendes i festes populars que per la seva 
singularitat contenen elements de celebració més propis de Begues, en que en la majoria 
dels casos compartim trets similars amb municipis veïns. Per fer l’estudi s’han tingut en 
compte dues obres principals que són de referència: el Costumari Català de Joan 
Amades i l’Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana de Joan Soler i Amigó, així 
com també el llibre d’història “Begues” de Conxita Solans i Maria Rosa Bondia. 
L’estudi s’ha completat amb altres publicacions editades a “L’eixarmada” (revista del 
Centre d’Estudis Beguetans) i amb les aportacions del recull de memòria oral extretes 
de tot un seguit d’entrevistes a la gent gran del poble. 

 
 

LES LLEGENDES 
 
Begues és un poble ple d’encants, un d’ells són les llegendes que conserva la tradició 
oral. Mai sabrem si són certes o no, però com és ben sabut, qualsevol llegenda té un 
rerefons històric que amaga algun fet. A Begues n’hem pogut recollir una bona mostra. 
 
 
ELS ENCANTATS 
 
És ben cert que a la gent de Begues se’ls coneix com els encantats, un gentilici 
despectiu com passa en tants d’altres pobles de Catalunya.  
 
No es coneix l’origen de mot però se n’expliquen vàries hipòtesis. 
 
Una d’elles és de base històrica, ja que s’explica que com que Begues era un poble 
dispers de masies aïllades cadascú vivia tranquil·lament i al seu ritme, essent així un 
poble d’encantats1. 
 
Una altra possible versió és referent a la llegenda de la Penya del Moro que fa referència 
a aquells que s’endinsen a la Penya del Moro per la nit de sant Joan i que s’encanten en 
veure les meravelles que dins hi ha, sense poder sortir-ne després. 
 
Però com en tot mot despectiu és especialment utilitzat no pels del poble en qüestió sinó 
per la gent dels pobles veïns. 
 
Una versió l’explica en Jaume Viñas2, que segons diu, el seu avi li explicava que en una 
ocasió un cor de cantaires de Begues va anar a cantar al poble veí de Sant Climent de 
Llobregat. Això devia ser cap a finals del segle XIX. El cas és que quan el director va 
donar la senyal i els cantaires havien de començar a cantar es van quedar muts. De 
seguida els climentons van cridar: encantats! Segons en Jaume Viñas és per això que 
d’aleshores ençà s’anomena encantats a la gent de Begues, però podria ser ben bé que 
els beguetans ja fossin coneguts amb aquest gentilici i que arrel d’aquest fet la gent de 
Sant Climent els cridessin amb el mot despectiu que ja coneixien. 

                                                 
1 Versió explicada per Josep Clavé de Can Claver. 
2 Versió explicada per Jaume Viñas de Cal Cataquero. 



 3

 
Una altra teoria que explica la tradició oral, és que abans quan s’anava en carro, la gent 
de Begues es posava a dormir dalt del carro mentre el cavall feia el seu camí3. De tal 
manera que el passar pel municipi veí d’Olesa de Bonesvalls els olesans titllaven 
d’encantats els beguetans que passaven en carro. Això pot ser ben cert, encara que amb 
tota probabilitat aquesta pràctica del dormir dalt del carro no devia ser únicament dels 
beguetans. En tot cas, n’Antoni Gustems4, encara recorda que quan era jove i anava en 
carro, al passar per Olesa de Bonesvalls un olesà el cridà dient-li: encantat de Begues! 
 
Justament, la darrera vegada que hem escoltat el gentilici encantat ha estat per una àvia 
d’Olesa de Bonesvalls5 a finals dels anys noranta. Resulta que un jove beguetà festejava 
amb una noia olesana que s’estaven a l’habitació d’ella fent el ronso. En entrar l’àvia de 
la noia i en veure’ls va exlamar: sembleu els encants de Begues! A l’àvia, d’uns vuitanta 
anys, li va sortir l’expressió amb tota naturalitat, adonant-se poc després que 
precisament el jove era de Begues i que per tant se li havia escapat. 
 
Així doncs queda clar que l’origen del gentilici “encantats” és del tot incert però del que 
si estan d’acord tots els beguetans és que Begues és un encant. 
  
 
LA LLEGENDA DE SANT CRISTÒFOL 
 
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. 
Segons la tradició catalana6, 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, fins 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 les 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 arrencar 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’altra riba; ell, irritat, l’agafà d’una braçada, però essent a mig 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 floria. De 
Rèprobe que es deia, passà a anomenar-se Cristophoros, “portador de Crist”. 
 
Anant més enllà, Joan Amades explica la vinculació entre Sant Cristòfor de Begues i 
Santa Eulàlia de Barcelona7, “Tot això va passar a casa nostra, vora d’un riu i en un 
paratge que la llegenda no precisa ni determina. La tradició, en canvi, ens diu que Sant 
Cristòfor feia d’ordinari entre la nostra ciutat [Barcelona] i el veí poble de Begues, 

                                                 
3 Segons explica en Josep Clavé de Can Clavé en referir-se al Sòilio de Can Bruguera que baixava el 
Camí Ral dormint dalt del cavall. 
4 Antoni Gustems Minguell, el Tonet de l’Alzina. 
5 Es tracta de Maria Badell de Ca la Coscona, d’Olesa de Bonesvalls. 
6 Joan Soler i Amigó. “Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana”. 
7 Joan Amades. “Costumari català. El crus de l’any”. Vol IV pag 492 
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d’on suposa que era fill. Tenia la parada a la plaça del Pedró, on romania arrambat a 
la font de Santa Eulàlia, la columna de la qual li serví de suport o passava l’estona 
esperant que algú li portés algun encàrrec a fer. Com que era tan camallarg, amb unes 
quantes gambades salvava la distància del Pedró a Begues, i, a la poca estona d’haver-
li fet un encàrrec, ja estava complert, i tornava a esperar feina, recolzat al monument 
de Santa Eulàlia. Igual que quan feia de passa-rius o passacolls, tant feia la feina que li 
demanaven de dia com de nit puix que amb una camada passava amb gran facilitat per 
damunt de les muralles i entrava i sortia de la ciutat encara que fossin tancats els 
portals. Havia estat costum de moltes botigues posar, penjada a la llinda de la porta, 
una mostra d’allò que feien o venien, de mida excessivament grossa i exagerada. La 
gent deia que aquells estris eren del gegant o de sant Cristòfor. Al carrer de Sant 
Antoni Abad, nosaltres encara hem vist la camisa de Sant Cristòfor, i al carrer de 
l’Hospital, a casa d’un ferrer de tall, un ganivet gegant, del qual la gent en deia el 
ganivet de Sant Cristofòr." 
 
A Begues, es conta la llegenda que Sant Cristòfol, que 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 se’n va assabentar i no ho veien gens bé. A tal punt va arribar el seu 
descontentament 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, arrencant a córrer i 
tantes pedres li van arribar a tirar que se’ls van acabar i van haver de recórrer a les cebes 
i als alls. El sant no va parar de córrer fins que va ser en 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 queda el testimoni de la 
cadira de Sant Cristòfol, una roca al bell mig de la riera on s’hi pot veure la cadira, la 
marca del 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 acusació8. Diuen que un dia un pobre 
mendicant viatjava pel Camí Ral en el seu pas per Begues i que en arribar a la 
Barceloneta la gent del barri el va foragitar tot llençant-li cebes i alls. El pobre captaire 
va escapolir-se i seguí Camí Ral enllà fins arribar a l’Hospital d’Olesa on va ser acollit. 
Des d’aleshores, diuen els d’Olesa, que a Begues no hi creixen ni les cebes ni els alls. 
 
Sant Cristòfol va ser 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 dels 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, i també els navegants, i avui 
encara n’és dels automobilistes. El dia de Sant Cristòfol les aigües tenien virtut, a causa 
de tant com les havia hagut de travessar fent de passa rius, sobretot si hom es banyava el 
punt de migdia, quan el Sant va passar el riu amb el Nen Jesús a coll. Calia entrar i 
sortir de l’aigua set vegades senyant-se cada cop.  
 

                                                 
8 Versió explicada per Maria Cuscó Badell de Ca la Coscona. 
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Amb Goliat i el rei David, la seva carcassa concorria a l’antiga processó de Corpus de 
Barcelona; amb el temps van perdre el nom i allò que figuraven en l’entremès foren 
tinguts com a gegants i prou; més tard (a mitjan segle XVI), els donaren sengles 
gegantesses per companyes.  
 
Sant Cristòfol és el patró de Begues, així com també ho és d’altres poblacions com la 
Granada i Premià de Mar. En la litúrgia cristiana és representat pel gegant amb el Nen 
Jesús a coll-i-bé, com podem veure a l’altar de l’església de Begues, i el seu símbol és el 
pi, com ho demostra l’escut de Begues. Una altra curiositat és que al portal de l’Hospital 
d’Olesa hi trobem encastada una carassa d’època romana que hom identifica amb el 
gegant Sant Cristòfol. 
 
La llegenda 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.  
 
 
EL PLA DE LES BRUIXES 
 
Com en tants altres indrets dels Països Catalans, la nit de Sant Joan és una nit màgica. 
És una festa emminenment solar, en el que l’encesa de fogueres per la revetlla de Sant 
Joan esdevé el símbol màxim de la festa com a ritual al Sol en el seu moment de 
màxima plenitud, la nit més curta de l’any. 
 
Però paral·lelament a les fogueres, la nit de Sant Joan també significa una nit de bruixes 
i d’encantaments. Per això un dels rituals és anar a collir herbes remeieres a la nit de 
Sant Joan, fet que històricament s’ha atribuït a les bruixes. 
 
A Begues no coneixem cap llegenda sobre bruixes, però si que coneixem l’indret del Pla 
de les Bruixes9, un petit pla situat a peu de l’antic Camí Ral ben a prop del límit 
municipal amb Sant Climent de Llobregat.  
 
El Pla de les Bruixes és considerat un indret màgic en sí mateix, primer perquè està just 
a tocar de la Roca del Barret, una roca de gres i conglomerats vermellosos que fa la 
figura d’una barret. Justament, en l’indret del Pla de les Bruixes és un lloc de 
confluència geològica entre el Garraf Vermell (de gressos i conglomerats) i el Garraf 
Negre (d’esquistos i pissarres), i ben a prop del Garraf Blanc (de roques carbonatades 
com la dolomia i la calcària...). Potser és per aquesta confluència geològica que 
emmergeixen les forces de la natura i es considera un indret màgic? 
 
 
LA LLEGENDA DE LA PENYA DEL MORO 
 
La nit de Sant Joan és considerada màgica i d’encantaments, com és el cas de la 
llegenda de la Penya del Moro. 
 
Explica la tradició oral, que per la nit de Sant Joan la Penya del Moro s’obre ella 
mateixa on hi pots entrar per una cavitat. S’explica que dins de la Penya hi ha un castell 
amb un llac on s’hi poden trobar molts tresors, entre ells una formosa donzella. 

                                                 
9 Topònim conservat per en Josep Clavé de Can Claver, masia propera al Pla de les Bruixes. 
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Sembla ser, que tothom que hi ha entrat, en veure les seves meravelles s’hi ha encantat i 
quan ha volgut sortir s’ha trobat la penya tancada. 
 
Però hi ha altres secrets que amaga la Penya del Moro, com és el cas de la mateixa cova 
de la Penya del Moro, en la que s’explica que els caçadors que hi anàven perquè era un 
bon indret per caçar, quan volien disparar resultava que la pòlvora se’ls hi havia 
remullat i no podien disparar10. 
 
Es curiós comprovar com aquest indret sempre té relació amb l’aigua, tan en la llegenda 
del castell amb el llac, com amb la pòlvora remullada dels caçadors. De fet, prop de la 
Penya del Moro s’hi troben les fonts més generoses del territori, com són la font de 
l’Alba (abans de l’Alber) a Begues o el Mas de les Fonts a Vallirana. 
 
En tot cas, el simple fet del nom de la Penya del Moro, amaga algun significat històric 
que encara no hem pogut desxifrar. L’únic que sabem és que hi ha molts altres indrets 
arreu de Catalunya que també són anomenats Penya del Moro. 
 
L’única referència que podem aportar és que a prop de l’indret es troba la coveta del 
Marge del Moro, que és més aviat un abric, i que arran de les excavacions 
arqueològiques s’hi ha documentat presència de l’Epipaleolític i posteriorment va ser 
utilitzat com a para-dòlmen, amb una gran pedra que li feia de porta. Pot tenir relació 
l’antiga porta de pedra del para-dòlmen amb la llegenda de la Penya del Moro?   
 
També explica la tradició oral, que a la Penya del Moro s’hi mataven moros, sacerdots, 
o ves a saber qui... però no se n’ha tingut mai constància documental. 
 
Però això si, sempre s’ha considerat un indret màgic pels beguetans. 
 
 
LA PENYA DEL MAL RIC 
 
Diu la tradició popular que la penya del Mal Ric es diu així perquè un bon dia, un 
senyor ben adinerat es va quedar arruïnat i es va tirar de la penya a avall trobant la seva 
mort11. No tenim encara cap constància documental d’aquest fet, tot i que podria ser ben 
cert. 
 
Ens ha arribat una altra versió de la llegenda que explica que, en realitat, aquest mal ric 
era en realitat un usurer que devia ser gaire estimat per la gent de Begues a qui prestava 
els diners. De manera que un bon dia una dona el llençà penya avall. 
 
Però ens trobem una llegenda molt semblant al Mur, una de les penyes de la collada de 
Begues. Explica la tradició oral que cap als anys trenta a l’Hotel Petit Canigó (fundat el 
1927 en el que també es va allotjar una colònia de sords-muts), que està ben a prop, una 
nit com qualsevol altra, una colla de gent feia una partida de pòcker. Entre ells hi havia 
un senyor adinerat que en aquella partida ho va perdre tot. Desesperat va anar cap al 
Mur on va tirar-se penya avall12.  

                                                 
10 Segons explicava la Rosa Guitart Ollé de Cal Rito Xic, filla de Farfai. 
11 Segons explicava la Rosa Guitart Ollé de Cal Rito Xic, filla de Farfai. 
12 Segons explica la Josefa Badell de Ca la Cuscona, d’Olesa de Bonesvalls. 
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LA LLEGENDA DEL BANDOLER I LES CREUS DE TERME 
 
Explica la tradició oral, que un cop un bandoler va ser pres a Begues i va ser esquarterat 
a la plaça del poble en quatre trossos estirat per quatre cavalls13. I allà on van aturar-se 
els quatre cavalls s’erigiren les quatre creus de terme de Begues: la creu del Coll de 
Begues, la de la Clota, la de Coll Fe i la d’Ardenya. Una altra versió semblant de la 
llegenda explica que el bandoler en ser esquarterat, van ser penjats les seves restes en 
les quatre creus de terme de Begues en senyal d’exemplerietat14. No sabem res més 
d’aquesta llegenda, ni quan va succeir, ni s’ha trobat cap altra referència, tampoc sabem 
si realment era un bandoler, un pagès de remença o un cavaller, però la llegenda es 
segueix explicant. 
 
El que si que tenim ben documentat, es que Begues, situat dalt de les muntanyes de 
Garraf amb el Camí Ral que hi transitava, era terra de bandolers, guerrillers i altres 
conflictes bèl·lics. 
 
En tot cas, el que si que tenim ben referenciades són les creus de terme de Begues 
vinculades als principals camins del municipi: la creu del Coll al Camí Ral, la creu 
d’Ardenya al camí de Vallirana, la creu de la Clota al camí d’Eramprunyà, Gavà i 
Castelldefels i la creu de Coll-fe al camí de Sitges.  
 

 
Creu de terme del Coll de Begues, a peu de Camí Ral 

                                                 
13 Versió explicada per Josep Clavé de Can Claver.  
14 Versió explicada per Jaume Viñas de Cal Cataquero. 
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LA LLEGENDA DE MIR DE BIEN I LA FUNDACIÓ DEL CASTEL L 
D’ERAMPRUNYÀ 
 
En els segles X i XI, Begues i el territori d’Eramprunyà foren testimonis de dos 
fenòmens paral·lels: l’expansió del comtat de Barcelona i l’establiment del feudalisme. 
A partir de la frontera del Llobregat, el comtat de Barcelona s’anà expandint cap al sud 
amb la conquesta del massís de Garraf, el Penedès i el Camp de Tarragona mitjançant la 
construcció de castells de frontera. Alhora, els senyors d’aquests castells anaren 
arrabassant poder al comte i sometent als pagesos lliures que s’establien a les terres de 
frontera. 
 
La llegenda de la fundació del castell d’Eramprunyà, donada a conèixer per Marcel 
Terés en les jornades “Gavà mil anys”15, la trobem referenciada en un manuscrit català 
del segle XIV titulat “Llibre de les Nobleses dels Reys” del barceloní Francesc. L’autor 
conta una gesta referida a una lluita nobiliària entre Mir de Biern i el comte Ermengol 
d’Urgell al camí del coll de Begues i que donarà origen a la fundació del castell de 
Rosanes, més tard anomenat d’Eramprunyà.  
 
La llegenda explica que en temps del comte Ramon Berenguer, hi havia a Catalunya un 
cavaller noble i honrat que s’anomenava Mir de Biern, a qui se li havia cedit una torre 
bastida damunt la forta mola de Rosanes. Una vegada, el comte va tenir corts a 
Barcelona i, quan ja estaven aplegats, el comte va preguntar a Ermengol, comte 
d’Urgell, si ja hi eren tots. I Ermengol va contestar que només hi faltava en Mir de 
Biern, però que per un sol cabdal no calia estar-se de tenir corts. Aquestes van començar 
i al cap de poc va arribar el dit Mir, el qual, en entrar al palau del comte de Barcelona, 
va romandre una mica suspens veient que no l’havien esperat. Va asseure’s amb tots, 
però un cavaller que se li seia al costat va retreure-li els mots del comte d’Urgell, i això 
va omplir-li el cor de ressentiment envers aquest. I, acabades les Corts, en Mir de Biern 
va posar-se en aguait al coll de Begues, per on havia de passar el comte d’Urgell, i va 
sorpendre’l i se’l va endur pres a Rosanes. Un cop allí va preguntar al comte que, si 
aquella torre fos seva, què en faria; i aquest va respondre “que l’obraria realment, per 
tal com hi havia fort bella mola, e, encara, que no es prendria per null senyor qui el 
tingués assetjat, ab que hi hagués vianda. E sobre aquestes paraules, sí li dix lo dit Mir 
al comte d’Urgell: d’esta mola vós no exirets, fins que haja obrat lo castell a vostre cost 
e messió, e que sia tal com vos diets ne l’havets dictat.”  I el comte d’Urgell, que va 
veure que era presoner, que no podia fer altra cosa, ni podia demanar ajuda d’amics, va 
decidir obrar el castell tal com Mir havia dictat. I d’aquesta manera, el castell va ser 
obrat pel comte d’Urgell, a causa de les paraules que havia dit al comte de Barcelona 
contra Mir de Biern. “ E cant fou obrat lo castell, lleixa’l anar”. 
 
Podria ser que aquesta llegenda d’en Francesc faci referència a un personatge històric 
especialment important del segle XI, Mir Geribert, senyor d’Eramprunyà i príncep 
d’Olèrdola. I potser faci referència al pacte signat l’any 1020 en el que el comte de 
Barcelona va empenyorar el castell d’Eramprunyà i el seu governador Mir Geribert al 
comte d’Urgell. Aquest pacte és considerat el primer document de tot Europa on és 

                                                 
15 Marcel Terés i Montfort “Cavallers, prínceps i dames al castell d’Eramprunyà: tres llegendes 
altmedievals”. Actes de les jornades Gavà mil anys. Associació d’Amics del Museu de Gavà. Gavà, 
desembre de 2002. 
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recull un pacte feudal en aparèixer la paraula “homenatge” i significarà el domini dels 
comtats catalans per part de Barcelona. 
 
Mir Geribert era fill del vescomte Geribert de Barcelona i d’Ermengarda de Barcelona, 
filla del comte Borrell II. Es va casar en primeres núpcies amb Dispòsia de Sant Martí i 
en segones núpcies amb Guisla de Besora. De tota aquesta ascendència, Mir Geribert va 
esdevenir el gran senyor feudal del Penedès que posseïa els castells de Sant Martí 
Sarroca, d’Olèrdola, d’Eramprunyà , de Subirats, de Lavit, de Ribes, de Montjuïc, de 
Caldes de Montbui, de Besora, de Torelló i de les Franqueses del Vallès.  Mir Geribert 
desafià l’autoritat comtal i s’autoproclamà príncep d’Olèrdola l’any 1041, iniciant així 
la revolta feudal a Catalunya. De ben segur, Begues va ser testimoni de les lluites 
feudals del moment, entre elles l’ocupació del castell d’Eramprunyà per Mir Geribert 
(que posseïa en propietat en feu al comte) o l’atac del comte de Barcelona Ramon 
Berenguer I al castell d’Olèrdola el 1043. Finalment Mir Geribert i el seu fill Bernat 
moriren en una expedició d’atac als sarraïns al castell de Móra l’any 1060. 
 
Finalment, cal esmentar que, tal com indica la llegenda, una de les il·llustracions 
gravades en el capitell de la creu de terme del Coll de Begues datat del 1312 és un braç 
amb una espasa que podria assenyalar la memòria d’aquest aconteixement bèl·lic 
ocorregut en aquest lloc. Seria el mateix cas que les creus de terme d’Olesa de 
Bonesvalls en el que la seva iconoggrafia està vinculada a una altra llegenda: 
 
Segons Salvador Llorac16, diuen les cròniques que a finals del segle XII els barons de 
Castellví i Cervelló estaven enemistats i inquietaven el país amb les seves baralles. En 
una ocasió, l’any 1194, Guillem Ramon de Montcada del bàndol dels Cervelló, va donar 
una bufetada a l’arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls. Temps més tard, 
un dia que l’arquebisbe viatjava pel Camí Ral, Guillem Ramon de Montcada li va sortir 
al pas juntament amb el vescomte de Cabrera i amb l’espasa el ferí mortalment. Gairebé 
un segle més tard, el baró de Cervelló, com a remordiment dels pecats d’aquest fet 
aixecà un hospital per als pobres i al lloc on l’arquebisbe expirà l’últim alè plantà una 
creu de pedra. Precisament, la creu d’Olesa de Bonesvalls té esculpida una mà a 
l’anvers i una creueta al revers, que representa la mà de la bufetada que el Montcada va 
donar a l’arquebisbe. En el mateix sentit, la creu de l’Hospital tenia esculpida una mà 
agafant una espasa.  
 

                                                 
16 Salvador Llorac “Olesa de Bonesvalls. Un paisatge, un passat i un present”. Ajuntament d’Olesa de 
Bonesvalls 1993  
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LA LLEGENDA DE LA CUCA FERA 
 
Diu la llegenda, que la Cuca-Fera va nèixer a les profunditats de l’avenc de la Ferla des 
d’on es passava el temps contemplant la vida dels beguetans. Per aquell temps vivia al 
castell de l’Eramprunyà el baró i la seva filla, la donzella Rosaclara. Però una nit, un 
jove galant va raptar la donzella Rosaclara i va endur-se-la del castell a galop del seu 
cavall. En assabentar-se la Cuca Fera d’aquest fet, va sortir a aturar el cavaller i amb els 
seus ulls de foc el va vèncer i se’l va empassar. Així va ser com la Cuca Fera va retornar 
la donzella Rosaclara al castell de l’Eramprunyà. 
Poc després , el diable es va assabentar del que havia succeït, així va ser que va anar a 
trobar a la Cuca Fera i la va tancar sota les pedres del Montau. Tot i així, la Cuca Fera 
va treballar nit i dia per sortir d’aquell forat fins que ho va aconseguir. Quan va sortir a 
fóra, va anar a donar la bona nova a la gent del poble que ho van celebrar amb una festa 
grossa.  
Des de llavors ençà, al poble de Begues, cada any per la Festa Major, se celebra un gran 
correfoc amb la Cuca Fera i els diables de Begues commemorant aquest fet.  
 
Aquesta llegenda està extreta de l’Himne de la Cuca-fera de Begues de 1934 que va 
escriure en Ramon Bech i Taberner i que va posar música en Josep M. Torrens: 
 

Paorosa Cuca-Fera 
que en les pedres del Montau 
vas restar en negra espera 
insensible al vol de l’au; 
en la tomba que va obrir-te 
el diable amb sa maldat,  
de la que has pogut sortir-te 
després d’anys de soterrat. 
 

Cuca-Fera quina joia 
altra volta al món dels vius! 
com abans a tota noia 
treu-la de perills asprius. 
 

Si la bella Rosaclara 
donzella de l’Eramprunyà, 
del castell i del seu pare 
un galant la va robar, 
tu de l’avenc de la Ferla 
vas eixir amb ulls de foc 
i a la concirosa perla 
vas tu retornar al seu lloc. 
 

Cuca-Fera quina joia 
altra volta al món dels vius! 
com abans a tota noia 
treu-la de perills asprius. 
 
 

Al galant que la robava 
el vas vèncer i empassar, 
però Satanàs sotjava 
i el teu gest desaprovà. 
I entre mig de roca viva 
et va fer la tomba i niu 
i allà on la llum no arriba 
t’enterra de viu en viu. 

 

Cuca-Fera quina joia 
altra volta al món dels vius! 
com abans a tota noia 
tre-la de perills asprius. 
 

Treballant de nit i dia, 
cercant aigua, fent un pou, 
han vist com apareixia 
la Cuca-Fera que fou. 
Paorosa Cuca-Fera 
que en les pedres de Montau 
vas restar en negra espera 
insensible al vol de l’au. 
 

Cuca-Fera quina joia 
altra volta al món dels vius! 
com abans a tota noia 
treu-la de perills asprius. 
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LES FESTES POPULARS 
 
Com en qualsevol altre poble d’arreu dels Països Catalans, Begues té un bon recull de 
festes i tradicions que es succeeixen al llarg de l’any en el calendari festiu. Bona part de 
les festes resulten d’un combinat, sovint confús, entre festa i religió, una barreja 
d’elements pagans i litúrgia cristiana. Com no podia ser d’altra manera, el calendari 
festiu ve marcat també pel calendari agrícola i ramader, en el que els seus treballs 
condicionaven naturalment les celebracions. 
És curiós d’imaginar un poble com Begues, on la seva població vivia en una trentena de 
masos espargits per tot el territori, en que la missa de diumenge devia constituir el fet 
social de més importància de trobada setmanal de tota la comunitat. És molt fàcil pensar 
que, després de la dedicació plena a la vida del camp i el pastoreig, les festes fossin molt 
esperades, especialment per als més joves, que disfrutaven d’aquests pocs moments de 
diversió i idonis per al festeig. I sobretot, en un poble configurat de masies aïllades, que 
les celebracions populars s’especialtzéssin en un recorregut d’anar de masia en masia. 
Totes aquestes celebracions han anat evolucionant a l’estil de vida actual, algunes 
perviuen i altres han desaparescut, algunes agonitzen i altres s’han adaptat als nous 
temps. Però malgrat tot, encara perdura un esperit festiu propi de la gent de Begues que 
s’encomana i pren noves formes. Si hagués de destacar un dels elements propis de 
l’esperit festiu de Begues no dubtaria: la sàtira i la ironia.   
 
 
LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ 
 
La llegenda de Sant Sebastià17 es remunta al segle IV i fou popularitzada per la 
Llegenda Àuria de J. De Voragine al segle XIII: Sant Sebastià, nascut a Narbona 
(Llenguadoc), va ser un militar romà d’alt rang en època de l’emperador Dioclecià. Es 
presentà davant l’emperador increpant-lo de perseguir el cristianisme fet pel qual va ser 
condemnat. Va ser lligat a un tronc i fuetejat pels seus propis soldats.  Va sobreviure 
miraculosament, per la qual cosa va ser portat al Circ i apallissat fins a la mort (20 de 
gener de l'any 288), i enterrat posteriorment a les catacumbes de Roma que duen el seu 
nom. La iconografia el representa amb el cos nu lligat a un tronc assagetat. 
 
El seu culte prové de quan socorregué Roma d’una pesta terrible (680): li bastiren un 
altar i al punt la pesta cessà. D’aquí que Sant Sebastià, al costat de Sant Roc, sigui 
advocat contra la pesta, el còlera i altres mals contagiosos. A Catalunya la devoció data 
dels segles X-XI, però no arrela en el poble fins al segle XV, el temps fort de les pestes, 
quan li són dedicades moltes capelles i se celebren processons en honor seu. 
 
Al segle XIV la pesta negra s’estengué per bona part d’Europa. A Catalunya arribà 
l’any 1348 i tingué conseqüències molt greus provocant una gran mortaldat. La població 
de Catalunya va passar d’uns 468.000 habitants l’any 1365 a 267.000 el 1479. 
 
Incapacitada la ciència europea de l'època per a l'explicació racional d'aquest fenomen, 
fou interpretada segons el sentir particular del moment amb culpabilitats (entre elles la 
dels jueus, dels quals es va dir que havien enverinat les aigües, d'aquí les persecucions 
que varen seguir a les epidèmies), o com a càstigs divins. En aquest sentit de religiositat 

                                                 
17 Joan Soler i Amigí “Enciclopedia de la Fantasia popular catalana”. 
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es cercà l'empara de certs sants que, d'alguna manera, ja es relacionaven amb la malaltia 
i el sofriment, entre els quals hi havia sant Sebastià, elegit per Begues com altres pobles. 
 
Com explica l’estudiós Vicente Medina18, El mateix any 1348, va morir de la malaltia 
en Pere March II, baró d'Eramprunyà, al setembre la pesta va arribar a Saragossa on era 
el rei Pere III el Cerimoniós, reunit en les Corts del regne, i a conseqüència de la pesta 
va morir també el rei de Castella Alfons XI. Eramprunyà i la seva rodalia va quedar 
pràcticament despoblada i els seus barons, sobretot Jaume March II, varen haver 
d'establir nous pobladors a tot el territori a finals del segle XIV, com és el cas de 
Begues. D'aquest establiments se'n deriven les propietats actuals, que es poden seguir 
pràcticament fins ara. En els documents es fa esment dels masos rònecs, les masies i les 
terres abandonades. Els preus agrícoles es varen incrementar notablement, els 
treballadors del camp varen doblar els seus sous i la inflació es va disparar (aquest 
fenomen, per tant, no és nou), essent necessari regular sous i preus a les Corts Generals 
del regne. La pesta va tornar al 1362, 1371, 1382, i en diversos anys de finals del segle 
XIV i començaments del XV. Cal tenir en compte que cada vegada que reapareixia, 
l'epidèmia trigava uns anys a remetre. 
 
Segons Vicente Medina, tenim constància documental que Sant Sebastià ja tenia altar a 
l’església de Begues a l'any 1484, altar amb diversos ornaments, cosa que indica una 
devoció i patronatge de força decennis abans que es dediqui i construeixi un altar en un 
poble d'escassos recursos humans i econòmics com era Begues. Entre els ornaments hi 
ha dos canelobres de ferro forjat d'espelma única. En anys successius, en les visites 
pastorals, aquest altar de Sant Sebastià continua existint junt amb el de sant Antoni i 
sant Cristòfor, el patró. 
 

 
Repartiment de pans beneïts a la missa de Sant Sebastià. 
 
                                                 
18 Vicente Medina Vicioso de Can Romagosa. 



 13

L’element tradicional de la festa de Sant Sebastià és la missa tradicional i el repartiment 
de pans beneïts a tots els feligresos que cada any paga una masia de la població. 
Antigament, aquest pa era repartit entre els pobres, el costum han anat evolucionant de 
manera que avui el pa es reparteix a tots els que assisteixen a la missa i l’Ajuntament 
s’encarrega que arribi a casa de tots els malalts. 
 
No coneixem l’origen ni el perquè dels repartiment de pa efectuat rotatòriament per les 
masies de Begues als feligresos en el dia de Sant Sebastià, encara que és probable que 
no tinguin un origen comú i que, el temps, les oscil·lacions de la vida i la caritat 
religiosa, les hagin unit. És possible que el repartiment de pans vingui unit a la 
proximitat de la festivitat de Sant Antoni en el que la tradició l’identifica amb el fet de 
compartir el pa. O potser prové de la caritat penitencial obligada en els cristians més ben 
situats, especialment en temps de maltempstats.  
 
Actualment, la Festa de Sant Sebastià es considera la Festa Major d’hivern de Begues. 
Conjuntament amb el repartiment del pa, és tradicional també la sardinada, en la que es 
convida a tot el poble el mateix dia de Sant Sebastià a menjar sardines. Així doncs, 
aquests dos actes esdevenen una al·leogria de la tradició biblica de la multiplicació dels 
pans i els peixos. 
 
Curiosament, al municipi veí d’Olesa de Bonesvalls se celebra la mateixa festa 
idènticament que a Begues.  
 
Les principals masies de Begues que efectuen la donació del pa per Sant Sebastià són: 
Can Grau del Coll, Les Planes, Mas Traval, Puig Moltó, Mas Ferrer, l'Alzina, Can 
Romagosa, La Parellada, Mas Roig, Can Termens, Can Sadurní, Can Figueres, Can 
Amell, Can Rigol, Mas Pasqual i Can Pau. 
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FESTA DE SANT ANTONI 
 
A mitjans de gener s’escau la setmana dels barbuts: Sant Mauri i Sant Pau ermitans (15 
de gener) i Sant Antoni Abad (17 de gener), anomenat també “del porquet”, “dels ases” 
i “dels dimonis”. Aquests barbuts recorden Saturn, el vell Cronos de llarga barba 
blanca, incorporat al santoral cristià, coincidents amb les Saturnalia romanes, en el 
canvi d’any, origen remot del Carnestoltes.  
 
Sant Antoni (segles III-IV) fou un dels pares del desert. Va fugir del món i es va fer 
anacoreta a la Tebaida, però no aconseguí la solitud anhelada temptat per dimonis 
incendiaris. Va anar a cercar Sant Pau ermità en un viatge fabulós. Va viure amb ell a la 
Tebaida i es partien el pa que cada dia els portava un ocell (d’aquí el tradicional 
repartiment de pans). 
 
La tradició popular diu que va venir a Barcelona, reclamat pel governador per guarir la 
seva muller i els seus fills posseïts pel Diable. En ser a ciutat se li acostà una truja 
perquè guarís el seu porquet cec i esguerrat, i així ho féu. D’aquí que Sant Antoni és 
invocat com a protector del bestiar. Es tradicional la benedicció de cavalleries, on les 
cavalcades dels Tres Tombs recorren els carrers amb cavalls i carruatges amb rics 
ornaments. 
 
A Begues se celebrava la festa de Sant Antoni amb la cavalcada dels Tres Tombs. 
Primerament es devia celebrar a l’antiga església de Sant Cristòfol a la Rectoria. Als 
anys trenta-quaranta, amb la construcció de la nova església, es va traslladar al centre 
del poble. Als anys quaranta, amb el trasllat de la creu de terme del Coll de Begues 
davant de la nova església, els Tres Tombs es celebraven donant tres voltes a la creu. 
Amb el temps la celebració va anar de cap a caiguda, però es va continuar celebrant fins 
als anys vuitanta i principis dels noranta mentre la hípica de Can Térmens restà oberta.  
 

 
Guarniment de carros i cavalls per Sant Antoni. 
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FESTA DE SANTA EULÀLIA 
 
Santa Eulàlia19 va ser, segons la tradició, una noia cristiana que va morir per no voler 
rebutjar la seva fe durant les persecucions de Dioclecià, essent martiritzada i venerada 
com a màrtir per diferents confessions cristianes. Sembla, però, que es tracta d'una 
figura llegendària i, en realitat, inexistent, la llegenda de la qual es va desenvolupar a 
partir del desdoblament i confusió amb la història de santa Eulàlia de Mèrida. Hi ha 
seriosos dubtes sobre la historicitat de la narració del seu martiri,[1] i fins i tot sobre si 
la seva llegenda no és una versió local de la de santa Eulàlia de Mèrida, ja que el primer 
testimoni escrit que se'n té és un himne del bisbe de Barcelona Quirze, de cap al 660, o 
sigui, més de tres segles després de la seva època. La tradició que la fa originària de 
Sarrià encara és posterior. La llegenda barcelonina reprodueix gairebé literalment els 
fets i turments, a més del nom, de la santa de Mèrida, la qual cosa fa pensar en un de les 
típiques duplicacions de personalitat hagiogràfica que es van donar durant l'Alta Edat 
Mitjana. Les seves despulles foren localitzades el 878 pel bisbe Frodoí a Santa Maria de 
les Arenes, on avui hi ha Santa Maria del Mar, i traslladades solemnement a la catedral, 
on al segle XIII van instal·lar-s'hi a la cripta, en un nou sarcòfag gòtic d'estil pisà. 
 

 
Ermita de Santa Eulalia (1918). 
 
Santa Eulàlia20, màrtir i patrona de Barcelona d’arrelada tradició. Era de la vila de Sarrià 
i la seva vida és brodada de miracles quan duia la falda plena de menjar per a una pobra 
dona, d’amagat de son pare, i perquè no fos renyada, se li va convertir en flors. Quan va 
quedar eixut el pou de la rodalia, ella hi va estendre el mantell i va brollar-ne un riu –
que duu el seu nom- que va per sota terra fins a mar i alimenta tots els pous de 
Barcelona. Va ser valenta d’anar a testimoniar la seva fe cristiana quan l’emperador 
romà decretà la persecució dels cristians; va ser empresonada i forçada a adorar els 
ídols, però ella els va tirar terra al damunt com a escarni. Va sofrir terribles torments, 
però de tots se’n sortia airosa: la van tancar en un corral ple de puces, va rebre assots, 
cremades de viu en viu, fou llançada rodolant en una bóta plena de vidres trencats... fins 
                                                 
19 http://ca.wikipedia.org/wiki/Eul%C3%A0lia_de_Barcelona 
20 Joan Solé i Amigó. Enciclopèdia d ela Fantasia popular catalana. Editorial Barcanova 1998. 
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que a la plaça del Pedró la van crucificar nua en una creu o aspa en forma de X, però 
una nevada miraculosa va cobrir la seva nuesa. De nit, uns cristians se’n van endur el 
cos i van donar-li sepultura en un lloc desconegut.  
A Begues, la primera referència que trobem de Santa Eulàlia és del segle XVI. La 
primera referència documental la trobem el 1522, en una visita pastoral, en que 
s’esmenta l’ermita que hi ha al Puig de Santa Eulàlia. El 13 de gener de 1618, el bisbat 
va donar llicència per reedificar la capella de Santa Eulàlia. Una de les més importants 
reformes a l’edifici fou l’any 1832, adoptant l’ermita l’aspecte amb que ha arribat als 
nostres dies. 
 
Segons Maria Rosa Bondia i Conxita Solans21, en èpoques de sequera la imatge de santa 
Eulàlia era baixada del seu altar de l’ermita i es feia un ritual de rogatives en el que els 
regidors de de Begues sol·licitaven al rector que s’iniciessin les pregàries. Aquestes 
pregàries començaven a l’església, si no plovia es deien lletanies durant vuit dies seguits 
i després es portava la imatge de sant Antoni en processó, tot circumdant l’església. Al 
cap de vuit dies es portava la imatge de Sant Isidre amb el mateix cerimonial, i si 
perseverava encara l’escassetat de pluja, s’anava en processó fins a la capella de Santa 
Eulàlia portant el Sant Crist i Sant Antoni i es quedaven a la capella de la santa mentre 
que la imatge d’aquesta es portava a l’altar major de la parròquia on s’hi quedava fins 
que plovia. Una vegada coberta la necessitat, es tornaven els sants a les seves capelles i 
s’oficiava una missa a l’ermita de Santa Eulàlia i una altra a la capella de Sant Antoni 
en acció de gràcies. També es demanava la intermediació de la santa quan hi havia perill 
de tronades que podien malmetre les collites fent sonar les campanes de l’ermita per fer 
allunyar el perill. Gent del poble recorda que aquesta tasca estava encarregada molts 
anys a en Tallaret. 
 
Per la diada de Santa Eulàlia22, se celebrava missa a l’ermita, situada en terres de Can 
Sadurní. Aquest dia els beguetans els dedicaven per complert, prescindint de les 
obligacions laborals, a la seva patrona. Cada any s’encarregava de la festivitat una 
administradora. Quan aquesta acabava el mandat era costum que regalés una coca 
grossa a l’administradora que entrava. També es feien coques petites beneïdes durant la 
cerimònia litúrgica que es venien a la sortida de missa per pagar les despeses dels ciris 
de l’altar, l’ofici al rector, els escolans i els cantors. L’administradora de la confraria 
també recollia durant l’any blat i ous per al manteniment de la capella. 
 
Actualment, el 12 de febrer se segueix celebrant a Begues la festivitat de Santa Eulàlia a 
l’Ermita que porta el seu nom on s’hi fa la missa tradicional i el repartiment de coques 
beneïdes amb l’organització de l’administradora i sota el patronatge de la masia de Can 
Sadurní, ja que l’ermita es troba en les seves terres. 
 
Tot sembla indicar que aquesta fou un festivitat força celebrada a Begues. Una de les 
referències que podem aportar sobre la Festa de Santa Eulàlia és la de Joan Amades23 
quan explica: “El poble de Begues feia avui la seva festa d’hivern. Una nota típica eren 
les balles, entre les quals sobresortia el típic ball del Patatuf”. Una altra referència la 
trobem en una guia turística de 192724 en la que esmenta que les festes de Begues són el 

                                                 
21 Begues. Conxita Solans i Maria Rosa Bondia. Col. La creu de terme. Edicions Cossetània. Abril 2001 
22 Begues. Conxita Solans i Maria Rosa Bondia. Col. La creu de terme. Edicions Cossetània. Abril 2001 
23 Joan Amades “Costumari catala. El crus de l’any”. Vol. I pag 138 
24 Guia oficial de San Feliu de Llobregat y su partido. Guias Catalonia. 1927 
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12 de febrer i el 25 i 26 de juliol. La Maria Carme Vendrell Badell25, encara recorda que 
per Santa Eulàlia es feia ball al poble. 
 
Resulta curiós comprovar com la Festa de Santa Eulàlia ha anat perdent la notorietat que 
tenia com a Festa Major d’hivern en detriment de la Festa de Sant Sebastià que 
actualment se celebra amb tot el seu esplendor com a Festa Major d’hivern de Begues. 
 
També és interessant que Joan Amades anomeni el ball del Patatuf, que és un ball que 
fins ara només era conegut a Gavà i Viladecans. El 6 de maig de 2006 aquest ball es va 
tornar a ballar a Begues en un concert de la mà de’n Ramon Cardona i el grup de folk 
Sants & Fot a la plaça de l’Ateneu en la festa d’Esquerra que commemorava el 75 
aniversari de l’Ateneu Democràtic i Republicà de Begues.  
 
 

                                                 
25 Maria Carme Vendrell Badell. Dvd Begues, festes i tradicions. 
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PER CARNESTOLTES, BALL DE NOVENÇANS 
 
L’agost de 2001 vam trobar-nos a Begues en Joan Clavé, en Ramon Cardona (mestre-
ballador de danses tradicionals i ball folk) i jo mateix. El motiu era la recuperació de la 
música i la dansa del ball de novençans que s’havia ballat anys enrera per Carnestoltes a 
Begues. El resultat de la recerca fou força bo tot i que puguin quedar alguns serrells per 
esbrinar. Per tal de portar a terme la recerca del ball i la música del novençans vàrem 
entrevistar les persones grans del poble que van ser els últims que van ballar-lo abans de 
la guerra, als anys quaranta i cinquanta o que podien tenir alguna informació interessant 
a aportar: en Josep Viñas de cal Quico, en Josep Mª Ventura i Marcel Ventura de les 
Planes, l’Isidre Ventura, en Jaume Gustems, en Ricard Romagosa i en Joan Ventura de 
cal Vaques, sense els quals aquest treball no hauria estat possible. Posteriorment també 
s’han entrvistat a n’Antoni Gustems de l’Alzina i en Climent Ventura Ximenis. 
 
El Carnestoltes 
El Carnestoltes26 és una festa d’origen ancestral que simbolitza el començament del nou 
any per la primavera i que s’ha conservat fins avui dia als Països Catalans i arreu 
d’Europa amb un ampli costumari, estrany i excepcional, derivat d’antigues cerimònies 
primitives i paganes. Els dos elements principals de la celebració del Carnestoltes que 
simbolitzen l’any vell que acaba i el nou any que comença són el caos i la fertilitat. El 
caos abans de la creació és essencial, no hi pot haver-hi un sense l’altre, és la causa-
efecte principal que dóna sentit al Carnestoltes i a la Quaresma. I d’altra banda la 
fertilitat, ja que dificilment es crearà un nou any si abans aquest no és fecundat. 
Pels antics, l’any començava per la primavera amb la mort de l’hivern, que és el 
significat que ara donem a l’enterrament de la sardina o a la cremada del rei 
Carnestoltes. En el calendari celta l’any començava per la primavera, igual que per als 
romans abans del calendari julià (febrer era l’últim mes, per això té menys dies), els 
quals celebraven el final d’any amb les Saturnalia romanes (Saturn era l’últim dels 
planetes coneguts). Durant l’època medieval, fins el 1350, a Catalunya també es 
començava l’any per la primavera amb l’any de l’Encarnació (25 de març). Finalment, 
el calendari gregorià va fixar universalment el començament del nou any l’1 de gener.  
El nom de Carnestoltes prové del llatí carnes tollitas (treure la carn): nom del darrer dia 
en que es podia menjar carn abans de la Quaresma (documentat des del segle XI). El 
mot Carnaval prové del llatí carne levare (llevar la carn). El mot carnaval tendeix a 
referir-se a les celebracions renaixentistes i burgeses italianes mentre que carnestoltes té 
connotacions medievals, rurals i folkòriques. Els dos mots conviuen i es complementen 
sense confondre’s: se celebren balls de carnaval i s’enterra el carnestoltes. 
La primera referència de que tenim constància ve de com els barcelonins celebraven les 
Saturnalia, predecessores dels carnestoltes medievals. El bisbe Sant Pacià de Barcelona 
(segle IV) va escriure la pastoral Cervulus (cervatell) condemnant les mascarades 
paganes de primers d’any, una carta pastoral avui perduda, però referida en la posterior 
Paraenensis sive libellus exhortatorius as poenintentiam: la gent –també els cristians- 
s’abocava a la luxúria fent el cèrvol pels carrers, disfressats amb pell i banyes de cèrvol 
i d’altre bestiar. 
A causa del seu caràcter socialment revulsiu i disbauxat i de la clandetisnitat afavorida 
per màscares i disfresses, ha estat prohibit pels règims repressius (des de Felip V i 
Carles III fins al segle XIX) i bescantat per l’Església com a pecaminós. 

                                                 
26 Joan Solé i Amigó. Enciclopèdia d ela Fantasia popular catalana. Editorial Barcanova 1998. 
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D’entre les celebracions del Carnestoltes, el costum més conegut és l’entronització del 
Carnestoltes, un personatge que a vegades apareix en forma de ninot i d’altres d’animal, 
com ara un ocellot. Durant uns dies de disbauxa, el Carnestoltes és passejat i afalagat 
com a rei de la gresca per tot el poble fins que és jutjat, cremat i mort. De la cerimònia 
del Carnestoltes, originalment de caràcter tant màgic com religiòs, n’han derivat una 
munió de danses i disfresses que no es practiquen cap altre moment de l’any. 
D’aquestes danses figuren els balls de gitanes i els balls de novençans entre molts 
d’altres. 
 
Dijous gras 
Com és ben sabut, el Carnestoltes comença el Dijous gras i s’allarga una setmana fins al 
Dimecres de cendra, a partir del qual s’inicia la Quaresma. Un dels elements propis i 
representatius del Dijous gras és l’ou, que simbolitza la fertilitat i naixement d’una nova 
vida, per això és tradicional en aquesta data menjar truita. 
En Joan Amades, antropòleg i folcklorista compilador del Costumari Català de cultura 
popular i tradicional, que va visitar Begues ens explica com per Dijous gras se celebrava 
la capta de l’ou: “A Begues feien la capta de l’ouet i, més encara l’ouitu. La gent pobra, 
més dones que homes, es disfressaven i, amb una cistella al braç, anaven per les cases, 
es posaven per dins i no paraven de dir: Un ouito!, un ouito! La gent els feia caritat 
d’un ou, i se n’anaven cap a una altra casa. Cada captaire anava sol. Com que la capta 
era feta per pobresa, ningú no es negava a fer-los almoina.” 
 
El Moixó foguer 
Un dels personatges genuïns carnestoltescos que a Begues hem tingut constància és el 
Moixó foguer, simbolitzant un dels sentits màxims del carnestoltes que és la fertilitat 
perquè comenci el nou any. El Moixó foguer sembla més propi de Garraf, o com a 
mínim sabem que a Vilanova i la Geltrú es continua celebrant actualment, encara que 
també hi ha constància que se celebrava a Solivella (Conca de Barberà). 
En Joan Amades el va descriure així: “A Begues el moixó prenia un altre caire; un 
disfressat el duia lligat, com si es tractés d’un animal gros. Al bo i millor del ball es 
presentava, caminava de mans a terra i feia mil gestos i galindaines que excitaven la 
rialla dels presents. Tot d’una s’avalotava i es tirava per damunt de la gent, sobretot de 
les dones, i es produïa un gran aldarull i aiguabarreig. El qui menava el moixó feia tot 
el que podia per frenar-lo estirant-li la corda.”. 
  
A Begues, n’Antoni Gustems “l’Antonet de l’Alzina” encara recorda com el seu oncle 
Cisco va fer de Moixó foguer, que tot sortint d’una capsa, anava mig despullat, tot el 
seu cos untat de mel i emplomat i tirant-se damunt de la gent, especialment les dones. 
Es recorda particularment que això va succeir mentre feien ball a la fonda Cal Pere Vell, 
de manera que una dona en volguer escapolir-se’n es va pujar damunt una cadira i se li 
va trencar. 
 
No coneixem si el Moixó foguer va ser un element carnestoltesc tradicional de Begues o 
si només va realitzar-se esporàdicament algun any degut a que no n’hem tingut cap altre 
referència més. En tot cas, ja no es va tornar a fer després de la Guerra Civil. En els 
anys 2008 i 2009 l’Ajuntament de Begues va intentar recuperar aquest element 
carnestoltesc amb més o menys encert, en aquesta ocasió va fer de Moixó foguer en 
Roger Reixach i en Guillem Ollé va fer de portador. 
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El Ball de Novençans 
 
A Begues, l’organització de les Carnestoltes corria, òrdinariament, a càrrec dels joves 
del poble que escollien dos d’entre ells, el novençà i la novençana, que eren els que 
portaven el pes de tota la gresca, els quals encarnen l’essència de la festa constituint-se 
en el personatge de Carnestoltes. 
 
Els fadrins del poble voltaven per tota la població, de casa en casa i per les masies 
aïllades del terme, ballant el ball de novençans i fent una capta de queviures. Entre els 
queviures solien abundar ous, fruites, carn de porc, especialment cansalada i botifarra, i 
vi moscatell. Al capdevall, l’important era fer gresca, passar-s’ho bé i fer conya amb els 
novençans, sempre, això si, acompanyat d’un bon traguet de moscatell per amenitzar la 
festa. 
 
D’entre tots els joves del poble, s’escollien dos fadrins per fer de novençans:  un noi que 
feia de novençà que duia uns picarols a les cames, i un altre xicot que feia de novençana 
com a representació d’una fadrina a festejar. Tots dos es vestien grotescament i 
esdevenien el centre de tota la gresca. En Joan Ventura de Cal Vaques i en Marcel 
Ventura de Les Planes, que en diferents ocasions feren de novençana, encara recorden la 
riota i la vergonya que passaven mentres eren maquillats a la perruqueria de dones de ca 
la Conxita (anys 40-50). Sabem també que l’any 1927, gràcies al testimoni de 
fotografies, el novençà i la novençana es disfressaven d’arlequins.  
 

 
Colla de novençans l’any 1927 a la Casota. 
 
En Joan Amades va descriure de manera aproximada el ball de novençans de Begues: 
“La fadrinalla de Begues formava una colla presidida pel novençà i la novençana, dos 
minyons que simulaven ésser una parella, vestida grotescament. Voltaven per tota la 
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població, ballant de casa en casa, i per les pagesies foranes. Ballaven obligadament al 
so de flabiol i cornamusa, i mentre voltava la colla, no era permesa l’actuació de cap 
altre instrument. Formaven la colla tots els fadrins del poble, els quals no podien 
abandonar-la per res sense consentiment dels esquellotaires, o sia els esparriots, que 
anaven carregats d’esquelles i duien una espasa de fusta com a signe d’autoritat. 
Anaven a fer una capta i una ballada per les masies aïllades del terme. Els músics 
venien obligats a anar-hi, però podien fer el tossut, és a dir, negar-se o resistir-se a 
caminar, i asseure’s o tirar-se a terra. En aquest cas els havien de cercar una atzembla, 
o partar-los a coll-i-be alguns de la colla. També tenien el dret a amagar-se per algun 
racó de les pagesies visitades; en alguns casos era molt laboriós trobar-los. Quan els 
trobaven, la colla els podia fer ballar sols i obligar-los a saltar i guimbar tanta estona 
com volia, al so que feien els seus companys músics o al so de cançons cantades per la 
fadrinalla.” 
 
Els esquellotaires 
 
Quan s’arribava a una casa, mentres es feia el ball de novençans, algú de la colla 
s’escapava de la rotllana, era llavors que els esquellotaires, els guardians de la colla, 
l’havien de perseguir, enxampar-lo i retornar-lo a la colla. Els esquellotaires anaven 
equipats amb un garrot de fusta que simulava una espasa i alhora anaven carregats amb 
sorolloses esquelles penjades. Sembla ser també, com recorda en Joan Ventura, que 
algun garrot dels esquellotaires duia un clau a la punta, entre algunes especulacions 
podria ser per la seva versemblança amb una espasa, per amenaçar el que s’escapava, o 
bé per marcar amb una creu a aquelles cases que contribuien a la capta de queviures. 
El que s’escapava de la rotllana s’havia d’amagar per no ser trobat pels esquellotaires, 
havia d’aconseguir tornar a la rotllana sense que l’enxampessin, si ho aconseguia no li 
passaria res, en canvi, si els esquellotaires l’atrapaven podria ser garrotejat, lligat o bé 
era jutjat. El càstig, per exemple, podria ser fer-lo ballar tot sol al ball de tarda davant 
tot el poble. En Jaume Gustems encara recorda el Raventós, que feia d’esquellotaire, 
perseguint en Joan de Cal Magí pels volts de l’Alzina. També en Marcel Ventura 
recorda que en una ocasió que ell havia fugit, s’havia amagat sota l’escenari del Teatre 
Goula, i després d’una bona estona, cansat de què no el trobessin, tornaria a la colla. 
 
Segons Joan Amades, els esquellotaires de Begues els identifica amb els esparriots 
d’altres poblacions: “Els esparriots eren propis del Pla del Llobregat, Penedès i Camp 
de Tarragona; tenim notícies d’ells a Gavà, Viladecans, Begues, Vendrell, Bonastre i 
Alcover. El terme esparriot, segons refereix el senyor Aguiló, era aplicat a una espasa 
vella.”  I referint-se concretament a Begues diu: “Els esparriots de Begues, com que van 
carregats d’esquelles i de picarols, són qualificats d’esquellotaires. El terme esparriot, 
en ús fins a la darreria del segle passat, a Gavà i Viladecans no és conegut. Com a 
distintiu d’autoritat duen una grossa espasa de fusta amb un clau a la punxa. A les 
cases on van a fer ballar els novençans, un cop els han fet almoina, a tall de rebut fan 
una creu, amb el clau de la punta de l’espasa, a una de les bigues del trespol del 
baluard. La presència d’aquesta espasa pot ser un indici de l’origen del qualificatiu 
d’esparriot degut a haver portat antigament una espasa.”. 
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Colla de novençans als anys cinquanta. 

 
Segons en Joan Cerón, sobre una possible etimologia d'esparriot, diu que pot provenir 
del basc, o més concretament de l’iber, si donem per bona la teoria que l’iber i el basc 
provenen de la mateixa arrel. Diu així: el sufix -ot sembla un peioratiu català més que 
no un plural basc, ens quedaria ESPARRI, per tant : (H) ASBERRI, ASBARRI (derivat 
d´HASI, començar + BERRI, BARRI, nou ) = principiant, novell  , en portar B desprès 
d´S, fàcilment convertit en ASPARRI ( com AIZ-BEHE-TI-A dona AZPEITIA, el-lloc-
sota-la roca ). Així doncs el significat és el següent: ESPARRI(OT) = ANY NOU   ("EL 
QUE COMENÇA DE NOU"). Si la hipòtesi de Joan Ceron fos certa el significat seria 
del tot coherent ja que la celebració del Carnestoltes és precisament la celebració de 
l’any nou. Si això és així, podríem dir que hi ha hagut una continuïtat històrica en la 
celebració del Carnestoltes que, com a mínim, ens arribaria del temps dels ibers.  
 
La Dansa 
El ball de novençans es va ballar a Begues fins als anys cinquanta. Principalment es 
tocaven dues peces: el Ball de Novençans pròpiament dit i el Valset (Vals-jota de 
Begues). De la música del ball de novençans n’hem recollit tres versions, cosa que ens 
fa pensar que cada any es devia tocar una peça diferent depenent del gust dels músics. 
Una de les versions del ball de novençans que ens va xiular en Josep M Ventura 
Fañanàs de Les Planes és la Tornaboda. De les altres dues, una ens la va xiular el Jaume 
Gustems de l’Alzina que és la que actualment es toca per ballar els novençans. Cal 
afegir que aquesta versió va ser enregistrada en gralla als anys setanta per en Jaume 
Rabell “el Marti” , el qual havia fet també de novençà als anys cinquanta. I una darrera 
versió és la xiulada recentment per n’Antoni Gustems “l’Antonet de l’Alzina” -
curiosament germà del Jaume Gustems que ens va xiular l’altra versió- i que ha quedat 
enregistrada en el recent publicat dvd Begues, festes i tradicions. 
 
Amb el ball de novençans, la colla de fadrins feien una rotllana encerclant la parella de 
novençans que ballarien un ball pla. La dansa la ballaven el novençà i la novençana un 
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davant de l’altre, seguint la música i canviant de lloc. Com recorda l’Isidre Ventura la 
novençana sempre puntejava i el novençà marcava els passos tot saltirolejant. Es 
recorda en especial quan en Jaume Rabell feia de novençà: “te’n recordes els salts que 
feia el Marti?”. Del mateix ball de novençans se n’identifiquen dues parts, una primera 
el ball pla en el que els dos novençans ballen un davant de l’altre mentre la colla de la 
rotllana s’ho mirava, i una segona coneguda com “la tira” en que mentre els novençans 
giravolten agafats pel braç la colla de la rotllana ballava en corranda d’un cantó a l’altre. 
Sembla ser també que en algun moment, segons en Jaume Gustems, els novençans feien 
el passeig mentres la colla ballaven en corranda. Quan es ballava la segona peça, “el 
Valset”, el novençà i la novençana ballaven agafats a ritme de vals-jota, que es tal i com 
es va recuperar l’any 1976 de la mà de’n Jaume Rabell. Els novençans, tal com recorda 
en Josep Mª Ventura, assajaven durant força dies abans, tot preparant-se per ballar el dia 
de Carnestoltes, el que demostra el grau de preparació de la festa. 
 

 
Ball de novençans al carrer Major (anys cinquanta). 
 
El ball de novençans es va ballar fins als anys 40 i 50 a Begues, però a mitjans dels anys 
cinquanta ja es deixaria de ballar, sobretot per causa de la desaparició dels músics, el 
Tons i el Tupí, segons diu Amades, “els dos darrers representants de l’antiga cobla 
rústega en tot Catalunya que nosaltres sapiguem”. L’any 1976 es va intentar recuperar 
el ball de novençans de la mà de’n Jaume Rabell, però no va tenir continuitat. En 
aquella ocasió feren de novençà i novençana, el Jordi Vicente i el Joaquim Vendrell 
respectivament. Recentment s’han pogut recuperar imatges enregistrades d’aleshores 
que s’han publicat al dvd Begues, festes i tradicions. El Ball de novençans es va tornar a 
ballar pel carnestoltes de l’any 2002 en un concert del grup de folk Sants & Fot, encara 
que no amb tots els elements propis dels novençans dels anys quaranta-cinquanta. En 
aquella ocasió van fer de novençà i novençana en Francesc Sànchez i el Dani Ramon. 
Des d’aleshores ençà el ball de novençans s’ha continuat ballant per la rua de 
carnestoltes de Begues amb la música dels Grallers de Begues. Entre d’altres han fet de 
novençans en Pau Martí, en Marc Guasch, el Pau Isart, el Quim Carvallo, l’Amadeu 
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Solé, la Joana Martí i la Laura Romagosa. Com es pot intuir, en aquestes darreres 
edicions s’hi ha introduit una novetat, s’han incorporat noies a fer de novençà 
acompanyades de nois fent de novençana. 
 
L’Espolsada 
 
Un dels trets característics del ball de novençans és l’espolsada, que corre a càrrec del 
novençà. El novençà anava vestit grotescament i particularment, de mitja cama en avall 
(per sota dels genolls), portava penjats una munió de picarols. L’espolsada és el gest 
que fa el novençà amb la cama com si s’espolsés els picarols que hi duu penjats Una 
altra acció propia del novençà es fer salts ben amunt per fer-los sonar. Desconeixem el 
significat d’aquesta acció però ens atrevim a aventurar dues possibles interpretacions. 
Una primera és, simbolitzant el sentit màxim del carnestoltes, que l’espolsada significa 
espolsar-se de sobre l’any vell que acaba perquè comenci un de nou. I en un altre sentit, 
podria ser que l’espolsada signifiqués una insinuació eròtica del novençà cap a la 
novençana, simbolitzant també la fertilització del carnestoltes perquè neixi un nou any. 
 
Segons en Joan Amades, les espolsades eren pròpies d’aquest territori: “... pel Baix 
Llobregat les espolsades de Gavà, Viladecans i Begues, i la Gallarda del pou de 
Cornellà.” I segueix: “Per les contrades properes a Barcelona, el Vallès, el Maresme i 
el Baix Llobregat, les expansions carnestoltesques es caracteritzaven per grans balls, 
en els quals intervenen els personatges típics de les mascarades tradicionals arreu 
d’Europa. De la diversitat de balls que integren els programes d’aquestes ballades, 
temps enllà el que ocupava el primer lloc i el que s’enduia gairebé la totalitat de la 
coreografia era l’Espolsada, i els balls que no eren anomenats així es distingien per un 
punteig que era gairebé igual a l’espolsar.” 
 

 
Ball de novençans a la plaça Camilo Riu (anys cinquanta). 
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Terra de sacaires, flabiols i tabalers 
 
Begues, per la seva tradició de la pastura de la cabra, era terra de pastors. Des del 
Pirineu i en dues setmanes baixaven els ramats de bestiar pels camins de ferradura o 
carrerades fins al Penedès i Garraf. Aquesta relació entre les carrerades i l’expansió 
inusual d’alguns instruments musicals és tema a repassar. Per això, de cop i volta, 
trobem en una masia aïllada una cornamusa amb grall i bordons, l’única de l’entorn: els 
pastors són –o han estat- un poderós agent transmissor de cultura popular, en els balls, 
en les maneres de tocar, en les eines de fer música. A Begues hi ha hagut tota una 
tradició de sonadors de cornamusa: de sacaires. Ser pastor o tenir cabres facilitava 
aquesta dedicació? 
 
A finals del mes de novembre de 1980 en Ricard Casals i en Jordi Cruanyes van venir 
per primer cop a Begues per intentar saber alguna cosa més de les colles de 
cormamusaires o sacaires a Catalunya. Amb la seva recerca es va poder recuperar i 
recopilar bona part de la festa i la música del ball de novençans de Begues, a travès, 
principalment, de tres informadors: en Pepet de les Planes (1898-1996) un home vital, 
conversador i que se les sabia totes; en Josep Viñas de Cal Quico, nét d’un 
cornamusaire; i en Ramon Guasch, descendent d’un sacaire del segle XIX. En Casals i 
en Cruanyes van arribar a Begues seguint la pista deixada pel prolífic Joan Amades en 
l’article “La cornamusa a Catalunya” publicat al número 343 de la Revista Musical 
Catalana l’any 1932: 
“El cornamusaire Francesc Pasqual forma cobla amb un flabiolaire i timbaler 
anomenat Tupí, també natural i veí de Begues, boscater i comerciant en llenyes i fuster, 
d’edat aproximada a la del seu company (uns seixanta anys), anomenat Joan Pascual. 
Tots dos són completament ignorants en música i analfabets. Aquests són els dos 
darrers representants de l’antiga cobla rústega en tot Catalunya que nosaltres 
sapiguem”. 
 
Aquesta cobla rústega és una foma reduïda de la cobla de tres quartans (una cornamusa, 
un flabiol i tamborí i una tarota o tiple). Això és, quatre instruments tocats per tres 
músics en una agrupació que arrenca de la primitiva cobla de ministrils del 
Renaixement (segle XVI) per fer música a l’aire lliure en els balls de plaça i que en el 
nostre país ha evolucionat cap a la cobla actual utilitzada per ballar les sardanes llargues 
i els balls locals. D’uns sonadors senzills ignorants de música que tocaven rutinàriament 
em passat als músics de solfa de les cobles-orquestra. 
 
Un dels més antics sacaires que coneixem a Begues podria haver estat en Jaume Petit i 
Milà (1807-1876), que a 1850 decideix construir la seva casa a la Rabassa morta, 
coneguda encara per Cal Sacaire. A principis de segle XX i fins als anys trenta, com a 
tants pobles de Catalunya, van existir dues colles al poble vinculades a dos locals o 
entitats que corresponien als dos partits o tendències: el d’esquerres de Cal Pere Vell i el 
de dretes del Petit Casal.  
 
La colla del Petit Casal era formada pel Viu, sacaire, i el Tupí, flabiolaire i timbaler. En 
Josep Badell (1850-1923), el Viu, era un home trempat i de molta broma, sonava el sac 
o cornamusa i era insolfejat. En Joan Pasqual (1888-1968), el Tupí, va tocar el flabiol i 
el timbal fins a l’any 1953-54 a l’edat de 69 anys. 
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La colla de Cal Pere Vell era constituïda pel Tons, cornamusaire, i el Dimas, flabiolaire 
i timbaler. En Dimas Tutusaus (1870-1922) sonava a més del flabiol i el timbal, 
l’acordió. En Francesc Pasqual i Grau (1880?-1965), el Tons, era pastor de cabres, 
pagès i fabricava i venia escombres de canya. Era masover de Mas Traval i després del 
Mas Roig. Sabia llegir, fumava en pipa i tenia un caràcter obert i alegre. Tocava un sac 
amb la bossa vermella. Les fustes de sac –grall i bordó- les havia comprades a un vell 
cornamusaire de Cervelló, segons diu Amades. Va tocar fins als setanta anys, però al 
final només amb el grall sol, sense la bossa ni les cames (bordons). És possible que un 
vell col·leccionista d’instruments i encarregat de llogar els músics de Sitges, li hagués 
comprat l’instrument a parer d’ell. Era músic d’oïda, sense antecedents musicals. 
Tocava el Ball de Novençans per Carnestoltes, i acompanyava algun cop, sol i amb el 
grall de la cornamusa, les caramelles. Anava a tocar també a la Festa Major de Sitges el 
Ball dels Cercolets. 
 

 
En Dimas i el Tons animant una cercavila de Festa Major (anys 1928-1930). 
 
L’any 1923, en desaparèixer dos d’ells, el Viu, cornamusaire del Petit Casal, i el Dimas, 
flabiolaire i timbaler de Cal Pere Vell, es van refondre les dues colles, quedant la parella 
formada pel Tons amb la cornamusa, i el Tupí amb el flabiol i timbal. 
Algú encara recorda, pels volts de l’any 52 (aproximadament), un any que va fer força 
fred, que l’avi Tons havia de tocar el grall amb guants perque se li gelaven els dits, però 
davant de la dificultat per tapar els forats del grall, l’afer es va solucionar amb uns 
traguets de conyac per treure’s el fred. També se li recorda a l’avi Tons com sucava la 
pipa del grall amb anís, per estovar la canya perque sonés millor i, sigui dit de passada, 
perque tinguès millor gustet. 
Durant tota la festa, l’avi Tons anava tocant fins que li semblava o li venia de gust, 
tocant sense parar, repetint la música una i altre vegada, sempre fent gresca. El 
moscatell hi feia la resta. 
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Conclusió 
 
No tenim al dia d’avui cap altra referència històrica que ens situï l’origen del ball de 
novençans de Begues més enllà del segle XIX i de moment només ens podem sotmetre 
a interpretacions. D’una banda, coneixem que la celebració del carnestotltes és d’origen 
ancestral, que la figura de l’escallotaire, o sigui l’esparriot, podria provenir de l’iber, i 
que en època romana els barcelonins celebraven les Saturnalia predecessores del 
carnestoltes medieval. D’altra banda, sabem que el Carnestoltes pren força a partir del 
segle XI quan l’Església catòlica institucionalitza la Quaresma i que al segle XVI amb 
el Renaixement el Carnaval es renova a partir de les mascarades italianes. Però tot això 
només ens ajuda a intuir com la celebració del Carnestoltes es va anar establint a 
Begues. 
 
Pel que fa al ball de novençans, només hi ha dues vies per intentar dilucidar el seu 
origen, d’una banda la música i de l’altra la dansa. És obvi que perquè hi hagi danses hi 
ha d’haver instruments. La cobla rústega (cornamusa, flabiol i tamborí) arrenca de les 
cobles de ministrils renaixentistes (cornamusa, flabiol i tamborí i tiple o tarota) però 
també es té coneixement que aquests instruments són molt anteriors, per tant es fa difícil 
de dir en quin moment poden aparèixer a Begues. 
 
Pel que fa a la dansa, sabem que els balls rodons són d’origen antic, segons el geògraf 
grec Estrabó els ibers ballaven balls rodons per la lluna plena de primvera, que al Llibre 
Vermell de Montserrat del segle XIV hi ha recollit el ball rodó Cuncti simus 
concanentes i que les cerdanes van ser prohibides a Olot al segle XVI per l’Església. 
 
Del ball de novençans es toquen dues peces. El ball de novençans pròpiament dit és un 
ball pla que és una dansa que s’estableix a partir del segle XVII provinent de les danses 
renaixentistes. I la segona peça, el Valset, és un vals-jota que és una dansa que apareix a 
partir del segle XVIII. Finalment, sabem que el moment de màxim apogeu d’aquestes 
danses és al segle XIX. 
 
En conclusió, es fa molt difícil de dir quina ha estat l’evolució de la celebració del 
carnestoltes a Begues que de ben segur a estat objecte d’influències i circusmtàncies 
històriques i que ha desembocat en la celebració del ball de novençans als segles XIX i 
XX. Però també tot sembla indicar que és precisament a Begues un dels darrers indrets 
on més ha perviscut la celebració ancestral del carnestoltes en el sentit tradicional, 
òbviament per raons geogràfiques. Això és el que va portar a Joan Amades a afirmar ara 
fa 80 anys que va ser a Begues on va conèixer els dos darrers representants de l’antiga 
cobla rústega que ell tingués constància. En qualsevol cas, de ben segur que el 
carnestoltes de Begues, amb el seu ball de novençans, és un element clau que ens ajuda 
a entendre el què, el qui i el com d’una festa tan celebrada a casa nostra d’origen tant 
antic.  
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FESTA DE LA CREU DE MAIG 
 
La festa de la Creu de Maig27 és una celebració d’origen ancestral de benedicció del 
terme, un ritus de fertilitat de la terra i la natura. Aquesta celebració té arrels en el 
calendari cèltic: l’1 de maig (l’Arbre de maig) i l’1 de novembre (dia dels morts) 
divideixen l’any cèltic en dues parts iguals. Maig és el mes de l’amor, de la fecundació, 
a fi que de les flors vinguin els fruits. El mes pren el nom de l’Arbre de Maig, el déu 
silvestre que va acompanyat de la deessa Maia. En el primer de maig es plantava un 
arbre festivament a la plaça del poble.  Amb la cristianització de la festa, el 3 de maig es 
commemora la inventio (és una troballa, no una invenció) de la creu de Jesús per Santa 
Elena. Tanmateix, la festa ha estat suprimida per la reforma litúrgica de 1969. 
 
La Creu de Maig és el dia de beneir termes, aspergint aigua beneita en totes direccions, 
demanant la fertilitat dels conreus i la protecció del Cel. Des de la parròquia es va als 
pedrons o a les creus de terme en processó, i des d’allí es fa la solemne benedicció en 
direcció als quatre punts cardinals. A Begues, tradicionalment, la benedicció del terme 
es feia des de dalt del puig del Pedró, situat a la capçalera de la vall de Begues, la 
muntanya just enfront de l’Església de la Rectoria. Després de dècades de no celebrar-
se, per impuls del Centre d’Estudis Beguetans, es va tornar a celebrar els anys 2002 i 
2003. La benedicció va anar a càrrec de mossèn Francesc Crespo.  
 

 
La creu del Pedró (anys cinquanta). 

                                                 
27 Joan Soler i Amigó. Encliclopèdia de la Fantasia popular catalana. 
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A Begues es recorda també celebrar la Festa de l’Arbre. En Josep M Ventura28 recorda 
que pels volts de 1934, el sr. Jaume Petit va organitzar la plantada d’arbres on avui es 
conegut com a passeig de l’Església. La Montserrat Vendrell29 recorda que la plantada 
d’arbres es feia un cop l’any i es va dur a terme uns quants anys. La Lurdes Grau30 
recorda la cançó que es cantava: “Aquest arbre que plantem que serà nostra alegria, 
amb un símbol honorem, de fortitud i fermesa, que més gran trobarem, en nostre pit la 
noblesa.” 
 

 
Festa de l’arbre patrocinada per Jaume Petit. Plantada de plataners davant de la nova església (1935). 

 

                                                 
28 Josep M Ventura Fañanàs de Les Planes. Dvd Begues, festes i tradicions. 
29 Montserrat Vendrell de Cal Dimas. Dvd Begues, festes i tradicions. 
30 Lurdes Grau de Cal Llebrer. Dvd Begues, festes i tradicions. 
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LA PASQUA FLORIDA 
 
Pasqua31 prové del grec paskha, derivat de l’arameu pasha, de significació discutida 
s’utilitza com a sinònim de festa principal. Pel jueus simbolitza el Pas de Jahvé 
castigant els egipcis amb les set plegues i salvant el poble d’Israel, que surt d’Egipte i es 
posa en camí de la Terra Promesa. La Pasqua jueva va ser incorporada en el calendari 
litúrgic cristià com la Pasqua de Ressurrecció amb una nova significació: la ressurrecció 
de Jesús com a redemptor, al tercer dia de la seva passió i mort. 
En el calendari festiu tradicional, la Pasqua Florida és la festa de la Primavera, l’esclat 
de les flors i la lloança dels ramats. Els principals elements populars són les caramelles, 
la mona de Pasqua, els aplecs i les fires de bestiar. 
 
Les caramelles 
 
La caramella32 –xaramella; chiaramella, en italià- és un instrument de vent rústic, de 
canya, propi de pastors. Del llatí vulgar calamella (de calamellus, canonet, que ve de 
calamus, canya). Els caramellaires degueren ser primitivament colles de pastors fent 
rondalla de serenates per les masies, festejant la Pasqua –festa ramadera- i fent capta 
d’ous i botifarres. El costum ja existia al segle XVI, i s’ha conservat sobretot en la 
ruralia. Segurament són una apropiació de les festes maials pel cicle pasqual, 
cristianització d’un ritu primaveral. 
 

 
La colla del Cabàs (1902). 
 

                                                 
31 Joan Soler i Amigó. Encliclopèdia de la Fantasia popular catalana. 
32 Joan Soler i Amigó. Enciclopedia de la Pantasia popular catalana. 
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Les caramelles són corrandes i cançons que canten els caramellaires anunciant la 
Primavera per les cases i masies tot fent recapte per a un àpat col·lectiu. Una colla de 
caramellaires consta d’uns instrumentistes, uns cantaires, un versaire enginyós, un 
estandard i una perxa amb una cistella al capdemunt guarnida de garlandes i cintes de 
colors (una mena d’arbre de maig que camina) per abastar balcons i finestres i recollir 
l’almoina.  
  
Les caramelles  (per Carles Martí) 
 
Cada any, pel gener, passades les festes de Nadal i Reis sempre hi ha algú de Begues 
que pregunta: ¿Aquest any fareu caramelles? Sembla com si una certa desconfiança el 
faci dubtar  de la celebració d’aquesta tradició. No li falta raó ja que  les Caramelles a 
Begues, com altres tradicions i activitats, han passat per tota mena d’alts i baixos.  
 
Malgrat que en els darrers anys, per Pasqua, veiem passar pels carrers de Begues la seva 
colla de caramellaires, potser no coneixem prou bé l’origen d’aquesta tradició. Autors  i 
investigadors  en folklore i tradicions populars tan importants com Jacint Verdaguer, 
Joan Amades, Aureli Capmany, Francesc Curet, i  d’altres han dedicat bona part dels 
seus treballs a l’estudi de les caramelles.  
 

 
Grup de caramelles de Begues. 
 
Sembla que el costum de cantar caramelles ja existia al segle XVI. Als indrets rurals la 
festa es va anar mantenint més temps, però a Barcelona i les seves rodalies es va anar 
perdent. Al segle XIX, sota l’impuls de la Renaixença i dels Cors de Clavé,  retornà 
amb força a Barcelona i les poblacions del seu pla. Primitivament les Caramelles devien 
ser colles, exclusivament masculines, de pastors, més tard  colles gremials o colles del 
poble o barriada que naixien a la taula d’un cafè o a la tertúlia d’una societat recreativa. 
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La seva finalitat era oferir una serenata a les famílies  del poble o les masies de les 
rodalies amb motiu de la celebració de la Pasqua i obtenir una recompensa, generalment 
ous, embotits, ametlles i altres viandes, amb la qual farien un àpat que els permetés 
passar una estona de gresca i lleure .  
 
La serenata constava de cançons de caràcter molt variat. Les de caràcter exclusivament 
religiós o els “goigs”  semblen ésser les caramelles més antigues. No obstant, la tradició 
i els gustos populars han anat decantant-se per  cançons profanes, anomenades a 
vegades goigs per extensió. D’aquestes cançons algunes són fetes per a demanar els 
menjars típics, unes altres tenen caràcter amorós i d’exaltació a la primavera, per oblidar 
el temps difícil de l’hivern, i unes altres són corrandes circumstancials de cada lloc. A 
les ciutats, les societats corals solen cantar composicions d’autors coneguts o cançons 
de caràcter local i satíric. 
 
Les caramelles a Begues 
 
No hem pogut precisar els anys en què es van iniciar les cantades de caramelles a 
Begues. Hem tingut notícia que pels volts de l’any 1920, una colla de la qual formaven 
part, entre d’altres, el Pepet de les Planes, el Pere Oller, el Mitjans, el banyes, i el Tupí i 
l’avi Tons amb el timbal i la gralla, varen fer caramelles. L’organització d’aquella colla 
de caramelles i de les pròpies cantades ja presentaven característiques molt semblants a 
les actuals. Sembla ser  que en els primers anys, l’organització de la colla de Caramelles 
va anar molt lligada amb la colla dels Novençans i estava formada bàsicament  pels 
mateixos joves del poble. Cal dir que ambdues eren festes molt sentides i apreciades 
pels beguetans. 
 

 
Cantada de caramelles a Begues. 
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En aquells temps el fet de formar part de la colla de caramelles, amb tot el que suposava 
sortir de casa, passar una estona amb els amics al bar o al cafè i   participar a la posterior 
excursió, era un del pocs entreteniments del jovent masculí del poble. 
 
Podem veure que el costum de cantar caramelles a Begues es remunta  a més de vuitanta 
anys enrera, però malgrat els anys transcorreguts  i els canvis tan importants que s’han 
esdevingut en el món, hem de donar constància de que la tradició s’ha mantingut 
pràcticament inalterada. Enumerem alguns dels tret més significatius. 
 
El calendari i les cantades 
 
La colla de Begues sempre ha mantingut el calendari tradicional de preparar les 
cantades i d’assajar durant les set setmanes de quaresma, la qual cosa vol dir que no es 
comencen  les activitats fins  després del dissabte de Carnestoltes. 
 
En principi es sortia a cantar el dissabte de Glòria a la tarda i al matí del diumenge de 
Pasqua. El dissabte es reservava per a  les cantades a les masies,  que eren moltes i  totes 
habitades,: les Planes, cal Viudo, la Rectoria, l’Alzina, cal Cataquero, can Sadurní, can 
Termens, ...  El Diumenge es reservava per fer serenates al poble, assistir a missa i fer la 
cantada principal en acabar la mateixa. Quan la colònia d’estiuejants va esdevenir més 
nombrosa i important, el diumenge es va dedicar també a les cantades a casa dels 
“senyors” que eren, en molts casos, recompensades amb generositat. Fem constar que 
mai s’ha perdut el costum de fer la cantada en acabar la missa de migdia, al davant de 
l’església parroquial. Aquesta cantada sempre ha estat la més esperada per tothom i en 
ella s’hi cantaven les coples per tal que tot el poble les pogués escoltar i celebrar.  Quan 
les autoritats eclesiàstiques varen modificar el caràcter del Dissabte de Glòria per a 
convertir-lo en Dissabte Sant, les cantades es van traslladar al  Diumenge i  Dilluns de 
Pasqua, així es va fer durant molts anys, però actualment s’ha retornat al costum de 
cantar en dissabte i diumenge. Fem constar que a moltes poblacions de Catalunya les 
caramelles encara es fan el dilluns de Pasqua i fins i tot el diumenge següent. 
 
L’excursió 
 
L’organització d’una excursió o viatge per part dels cantaires com a recompensa final 
de les cantades, és un dels costums que s’ha mantingut des dels inicis de la colla de 
caramelles de Begues. Aquesta excursió, naturalment, amb els anys ha anat canviat en la 
seva duració i destí final. En els primers anys, l’excursió era d’un sol dia i es marxava 
amb el cotxe de línia de Gavà, el mecànic del qual s’afegia a l’excursió per tal de poder 
atendre les nombroses avaries. Amb el anys, l’excursió es va anar fent més ambiciosa: 
Cadaqués, Tarragona, Osca, Sant Sebastià, Benidorm ... i es feia amb l’autobús del Petit 
Canigó. En els últims vint anys, l’excursió ha esdevingut un viatge i les Illes Balears, 
especialment Eivissa, ha sigut el destí preferit. Moltes anècdotes es podrien explicar de 
cada excursió, però no en farem saber cap ja que totes elles romanen en secret de 
“sumari”. 
Amb la finalitat d’incrementar la recaptació necessària per fer front a les despeses de 
l’excursió, la colla des de sempre ha organitzat la rifa d’una mona de Pasqua. 
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La vestimenta i  la cistella  
 
Els cantaires sempre han sortit a fer les serenates amb el cap cobert per una barretina. 
La indumentària, però, ha passat del vestit amb americana i corbata dels anys 40 i 50 a  
l’actual  amb pantalons de vellut, espardenyes i faixa vermella.  Seguint la tradició de 
les caramelles, la colla porta una cistella enflocada, ben guarnida amb cintes i llaços al 
capdamunt d’una perxa.  
 
Un cop acabada la cantada, un dels membres de la colla, expert en la qüestió, apropa la 
cistella a la finestra de la casa obsequiada o als vilatans que allí estan per tal que hi 
puguin dipositar la recompensa o obsequi per als caramellaires. És costum també, en 
algunes cases, oferir un vi ranci o moscatell i coca als cantaires, els quals sempre 
agraeixen aquesta atenció. D’entre els portadors de cistella recordem en Pepet de Cal 
Pau Pubill, en Jaume Escala, en Pere dels Caçadors,  Jaume Romagosa (en Richard) que 
han destacat per la seva particular habilitat a l’hora de “negociar” les cantades i la 
gratificació pactada. 
 

 
Cantada de caramelles a Begues. 
 
Les cançons 
 
Les peces musicals sempre s’han escollit a discreció del mestre-director, atenent al seu 
propi gust, a les característiques de la colla formada aquell any, sense haver deixat mai 
d’escoltar les indicacions, que algunes vegades, des de la colla se li han fet arribar. 
Generalment s’interpreten un vals i una sardana o bé una masurca. És costum no repetir 
en un any concret les mateixes peces que s’hagin cantat l’any anterior, si bé es pot fer 
passats alguns anys o en tot cas repetir-ne una. Recordem alguns dels títols de sardanes: 
Cant de Pasqua, L’Empordà, La dansa de l’amor, Cant de festa, Maria les teves trenes, 
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Marinada,  Bell Penedès, ... Entre els valsos i masurques: Pasqua florida, Jorn de 
Pasqua, Cant de primavera, Cançó de Joia. Més rarament s’han cantat havaneres o xotis. 
Han destacat per l’esforç i dedicació esmerçats les diverses ocasions en que s’han 
interpretat “Les flors de maig” i “Els pescadors”  magnes obres de Josep Anselm Clavé. 
  
Les coples 
 
A més de les esmentades peces “majors”, sempre ha existit el costum de cantar “les 
coples”. Les coples consten d’una introducció o entrada, les estrofes i la sortida o final 
de cantada. L’entrada és una invocació generalment amb ritme de marxa o de xotis a 
través de la qual es presenta la colla i manifesta les seves intencions:  
“Per distreure l’auditori unes coples cantarem de les sàtires i cuentos que han passat 
per tot arreu”. 
 
Les coples són estrofes formades per vuit versets de set síl·labes de caràcter satíric o 
humorístic  que fan referència a fets ocurreguts en el poble o en el món durant l’últim 
any.  Les coples són escrites per diverses persones de Begues, anomenades coplistes i el 
nom de les quals es manté en un relatiu secret i que destaquen per la seva facilitat de 
versificar. Hem de recordar en Jaume Rabell com un dels més enginyosos i coneixedors 
del tarannà de l’esperit del poble a l’hora d’escriure coples. Els coplistes o les coplistes 
s’inspiren en els fets succeïts en el poble o en el món dels quals han tingut coneixement 
directe o bé els han siguts narrats per altres vilatans.  Sovint les coples han sigut 
improvisades pels mateixos cantaires durant les cantades o serenates. 
 
Els destinataris de la ironia i sàtira de les coples pot ser qualsevol dels veïns o entitats 
públiques i privades del poble, sense que l’Ajuntament , el senyor rector o els propis 
components de la colla se n’escapin.  
 
Destaca el fet que en els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil  hi havia dues 
colles que rivalitzaven en política i ironia: La colla de la Lliga Regionalista que assajava 
al Teatre Goula i la de l’Esquerra que assajava a l’Ateneu. 
 
Aquest caràcter crític i irònic de les caramelles de Begues ja fou destacat per Joan 
Amades en el seu Costumari Català publicat l’any 1950 (Volum II, pàgina 853): 
“A Begues les caramelles tenien un sentit càustic i satíric que no ens és conegut 
d’enlloc més. Després de les cançons obligades de salutació i bons desigs, cantaven 
corrandes satíriques de crítica social. En aquesta població, per les Carnestoltes, 
malgrat conservar costums molt típics que hem explicat, no feien predicot o sermó d’en 
Carnestoltes; es possible que la crítica d’aquests testaments fos estesa a les corrandes 
de caramelles.” 
 
Vegem alguns exemples de coples: 
• Coples cantades  l’abril de 1936 per  “EL COR DE LA RABIA”, cor de nens. 
                 
                                       Ara Espanya evoluciona 
                                       com a país “adelantat” 
                                       i així es dóna a les dones 
                                       el titol de diputat. 
                                       No seria estrany que un dia 
                                       veiéssim a les nostres llars, 
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                                       les dones fent els dictàmens 
                                       i els homes fregant els plats. 
 
• Coples referides als incidents succeïts durant el lliurament dels premis d’un dels Jocs 

Florals dels anys cinquanta, en els quals fou declarat vencedor el mestre Gimeno 
Navarro. Aquells incidents foren protagonitzats per un senyor diputat a Corts el que 
va intentar aprofitar-se de la seva influència per a fer canviar el veredicte del jurat. 

 
Aquest any al nostre poble 
Jocs Florals varem tenir 
entre escriptors i poetes 
molts premis es van repartir. 
Algú que no era cap savi 
ni poeta ni escriptor 
aquest dia es guanyà el títol 
de barrut perturbador. 

 
Aquesta copla fou censurada per l’Ajuntament, malgrat que en un principi havia sigut 
autoritzada. Davant la prohibició, el Mestre director respongué ràpidament i 
improvisada amb aquesta altra: 
 

Volem cantar una copla 
dient una gran veritat. 
Si voleu saber el que diu 
us llegirem el cuplet 
Que no és picant ni verdeja  
i tot el que diu és ben cert. 

 
• Copla dels anys seixanta referida a les preferències que tenien les noies del poble 

pels forasters o estiuejants enfront dels nois beguetans: 
 

Les noies d’aquest poble 
volen xics forasters, 
perquè entre els joves del poble 
no n’hi ha cap que els vagi bé. 
Algunes han fet la prova 
i al final ha resultat 
que en haver-hi tanta pujada 
el promés se’ls ha cansat. 

 
• D’altres coples han esdevingut profètiques, com aquesta de l’any 1989: 
 

Begues era un petit poble 
però això ja s’ha acabat, 
es fan cases i mes cases 
que ja és un disbarat. 
N’hi ha molts que especulen, 
sols pensen en fer “millons”. 
I aviat aquest poble 
serà un niu de raons 
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Mestres directors 
 
No hem tigut referència del nom del directors dels anys anteriors a la Guerra Civil, però 
en tot cas sembla que devia ser el mateix director dels Cors de Clavé que existien en 
aquells anys. 
  
Període 1940 - 1949 
Des de la primera cantada de després de la Guerra Civil, l’any 1940, el cor de 
caramelles fou dirigit amb mà ferma i autoritat per Jaume Mitjans de cal Pau Pebre  
conegut com el Mestre d’Olesa, que fins i tot havia arribat a fer el camí d’Olesa a 
Begues a peu.  Durant aquest anys, almenys dues vegades en absència del Mestre 
d’Olesa,  el cor fou dirigit per Josep Vendrell de Mas Ferrer. I el Mestre Moles de 
Viladecans. 
 
Període 1950 - 1957 
La colla  fou dirigida pel Mestre Mateu, l’estanquer de Viladecans, el qual era director 
d’una orquestra de ball i per tant un expert professional que en algunes ocasions, per 
haver d’actuar amb la seva orquestra, no podia assitir  a les cantades del dia de Pasqua  i 
era substituït pel seu fill. 
 
Periode 1958 - 1972 
El cor de Caramelles fou dirigit pel Mestre Moles de Viladecans, fins el 1961 i 
posteriorment pel Mestre Xaus de Vilafranca. Durant aquests anys el local d’assaig i de 
reunió varen ser el Teatre Goula i el Cafè de l’Hotel. Avui dia ambdós locals romanen 
tancats i en desús. 
 
Periode 1972 - 1977 
Durant aquest anys la colla no va sortir a cantar i fou substituïda per una colla de nens i 
nenes preparats per l’”hermano” Escribano del Col·legi del Pare Manyanet. 
 
 
Període 1978 fins l’actualitat. 
 
La recuperació cultural i política que va suposar el final del règim franquista i la 
celebració del Congrés de Cultura Catalana, van tenir el seu ressó a tot l’àmbit català. A  
Begues, sota l’impuls dels membres de la Junta del Club de Futbol Begues i molt en 
particular d’en Jaume Rabell, “en Marti” , que en aquells anys van dur a terme una 
important activitat cultural de tota mena, van saber reunir una nombrosa colla d’homes 
de Begues, amb la participació d’antics i nous cantaires de diverses generacions, per tal 
de recuperar la tradició de les caramelles.  
 
Aquesta tradició  des de aleshores ençà s’ha anat mantenint amb esporàdiques 
interrupcions,  les quals  ja formen part del propi tarannà de la colla de Begues.  
  
Durant aquest període  el cor de Caramelles ha sigut dirigit bàsicament per Carles Martí, 
que posteriorment esdevingué fundador i primer director de la Coral Montau de Begues. 
No obstant han colaborat altres mestres directors: 

• Any 1978:  Carles Martí i Xavier Isbert dirigeixen les cantades de la 
“renaixença” amb la sardana L’Empordà i el vals Jorn de Pasqua. 
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• Anys del 1979 al 1981: El director principal fou el mestre Antoni Coll i sota 
la seva experiència la colla aconseguí  importants fites amb les interpretacions 
de “Les flors de maig” i “Els pescadors” de J. Anselm Clavé. Carles Martí hi 
actuà com a sots-director. 

• Des del 1982 fins el 2000: El grup ha estat dirigit per Carles Martí amb la 
col·laboració ocasional del mestre Teodor Roura. La desaparició de Jaume 
Rabell qui fou durant molts anys el principal motor i, en certa manera, 
l’ànima del cor de caramelles de Begues, va suposar un cop molt dur per a 
tots, però el seu record ha esdevingut un estímul i motiu més per mantenir 
aquesta tradició. I així en aquest darrers anys la colla s’ha consolidat havent-
se produït un important relleu generacional que permet entreveure el futur 
amb optimisme.  

  
 

Aquest any com podeu veure 
ens tornem molt nets i fins 
ja no diem paraulotes 
doncs en surt de molt endins. 
 
Però si hi ha algú que ho enyora 
perquè no es senti ferit,  
li direm collons i merda 
pitxa freda i mal parit. 

 
 
 

Carles Martí Salleras 
 
Agraïments per la seva col·laboració a: 
Marcel Ventura, Josep Martí (Pau Pubill), Jaume Romagosa (“Richard”), Josep Oller (de cal Palín) 
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LA PASQUA GRANADA 
 
La Pasqua Granada33 és el dia cinquanté –pentecosté, en grec- de la Pasqua Florida, set 
setmanes –una setmana de setmanes-, la plenitud de la primavera jueva. Acostuma a 
escaure’s pel juny –correspon al calendari lunar jueu- i és a l’estiu. Per als cristians, la 
Pentecosta celebra la vinguda de l’Esperit Sant sobre els apòstols, davallant com 
llengües de foc sobre els seus caps. 
En el calendari festiu tradicional, la festa de l’estiu és per Sant Joan, el solstici. La 
Pasqua Granada, anomenada també “la segona pasqua”, s’integra en el calendari de la 
sega i les collites. És escassa de tradició i folklore propi. Tanmateix, com per Pasqua 
Florida, se celebren aplecs i  romeries a les ermites, fontades i arrossades.  
 
L’Aplec de Bruguers 
 
Antigament34, els beguetans celebraven l’aplec de Bruguers el dia de l’Encarnació, el 25 
de març, però el 1763 fou prohibit anar a Bruguers en processó, suposadament per evitar 
pecats que atemptessin contra la moral. 
 
Posteriorment, Begues va celebrar l’aplec de Bruguers per la Pasqua Granada que 
s’organitza conjuntament amb Castelldefels (cada any se’n fa càrrec alternativament un 
dels pobles). A l’ermita de la Mare de Déu de Bruguers s’hi baixava en processó, se 
celebrava la missa tradicional, es feia ball popular, ballades de sardanes... 
 

 
Aplec de Bruguers. 

 
 

                                                 
33 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana. 
34 Begues. Conxita Solans i Maria Rosa Bondia. Col. La creu de terme. Edicions Cossetània. Abril 2001 
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Les romeries a l’ermita de la Mare de Déu de Bruguers tenen un encant especial. La 
Mare de Déu, conta la llegenda, va ser trobada en una cova per uns pastors, en el cim 
proper al castell d’Eramprunyà, on encara hi resten les ruines de l’antiga ermita. Al 
segle XV, en època dels March, va ser trasllada a l’emplaçament actual. Es conserva 
una imatge de la Mare de Déu de Bruguers gòtica del segle XV, tot i que a l’actualitat a 
l’ermita la imatge s’ha substituit per una còpia. Els pobles que celebren l’aplec de 
Bruguers són els que antigament formaven part de la baronia d’Eramprunyà (Begues, 
Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans). 
 
Actualment, després de celebrar la missa tradicional tenen lloc les cantades de les corals 
de Begues i Castelldefels respectivament. Tot seguit, actuen els grups de cultura popular 
d’ambdues poblacions: gegants, grallers, bastoners, castellers... A l’hora del dinar 
popular es menja botifarra amb mongetes servit per restaurant l’Ermità, acompanyat 
d’amanides i vi. A la tarda es fa la ballada de sardanes.  
 
Per la Pasqua Florida celebren l’Aplec de Bruguers els pobles de Gavà i Sant Climent 
de Llobregat 
 
 
CORPUS 
 
Corpus35 és el següent dijous de l’octava de Pasqua Granada. En la liturgia cristiana, el 
pa esdevè el Cos de Crist. El papa Urbà IV establí la diada de Copus Christi l’any 1264 
per a l’exaltació solemne de la litúrgia cristiana i per reforçar popularment el dogma. El 
Concili de Viena del DelfinaT (1311) confirmà la diada i Joan XXII (1316) la 
universalitzà com a festa major de la cristiandat. Catalunya fou un dels primers països 
on se celebrà com a festa urbana: Vic (1318), Girona i Barcelona (1320). 
Corpus escau en el temps festiu del blat. Integra a la processó litúrgica vells rituals 
pagans de les collites i l’esclat de les flors. Les processons de Corpus acaben esdevenint 
el gérmen de moltes de les manifestacions de la cultura popular i tradicional.  
Pel que tenim coneixement, a Begues la celebració de Corpus ha estat més aviat 
discreta. En coneixem la processó amb la creu i algunes catifes de flors als anys 
cinquanta. 
 
 

                                                 
35 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana. 
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LA FESTA MAJOR 
 
La Festa Major és la festa local per excel·lència. En origen foren celebracions en motiu 
de les collites o que coincideixen amb la diada del patró de la parròquia de la població. 
A Begues se celebra el 25 de juliol per Sant Jaume, malgrat que la data del patró Sant 
Cristófol és el 10 de juliol. Durant l'Edat mitjana, Sant Cristòfol va ser un dels sants més 
venerats (especialment en indrets de pas, com Begues amb el Camí ral), tant en orient 
com en occident. Segons la Viquipedia36, la festa de sant Cristòfol en occident se 
celebra el 25 de juliol i a les esglésies ortodoxes i orientals el 9 de maig. La tradició 
hispana, però, el celebra el 10 de juliol (d'acord amb la tradició mossàrab) per a deixar 
lliure el 25 de juliol per a la festa de Sant Jaume, el Major apòstol. A Begues no 
coneixem encara quan es va produir el canvi de data, de moment fins on hem tingut 
coneixement sempre s’ha celebrat la Festa Major el 25 de juliol. Al febrer de 1969, Pau 
VI va ordenar revisar el calendari litúrgic per a suprimir-ne les festivitats dels sants de 
l'existència dels quals no hi haguera proves. Junt amb Sant Jordi i altres sants, es va 
dictaminar l'abril del mateix any, l'eliminació de sant Cristòfol del santoral. Es va 
mantenir, però, el dret a la seva representació iconogràfica i veneració per raons 
històriques. 
 
A Begues, per la Festa Major hi tenen cabuda tota mena d’actes i espectacles com a 
esclat festiu de la comunitat. La Festa Major començava amb la missa tradicional i no hi 
solien faltar els balls, teatre, concerts i tota mena d’activitats.  
 

 
Envelat de Festa Major. 
 
 
  
Pels testimonis de fotografies, sabem que a principis de segle XX s’hi celebrava un 
cercavila amb els gegants acompanyats del sac de gemecs, el flabiol i tamborí. 

                                                 
36 http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Crist%C3%B2fol_m%C3%A0rtir 
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Curiosament els gegants no eren la representació del gegant Sant Cristòfol sinó que 
simbolitzaven un senyors, segurament els barons d’Eramprunyà. La Festa Major de 
Begues va anar agafant volada, sobretot especialment, a partir de l’arribada d’estiuejants 
als anys trenta. Fruit d’això va ser el naixement de la Cuca-fera, que per la seva 
rellevància expliquem en un capítol a part. 
 

 
Cercavila amb els gegants a Begues (1928-1930). 
 
A partir dels anys seixanta, a iniciativa de l’entitat Begues Festiu, es van recuperar els 
gegants amb la figura de pagesos. Als anys setanta i vuitanta, la cercavila es va anar 
enriquint amb la represa de la Cuca-fera i les carrosses satíriques creades principalment 
per les entitats. Als anys noranta, la cercavila de carrosses satíriques van anar 
desembocant en la Festa de l’Aigua, que va comportar la desaparició del cercavila 
tradicional amb la presència únicament de carrosses aquatiques. Tanmateix, l’any 2006 
la Comissió de Cultura va decidir cancel·lar la Festa de l’Aigua degut a l’escassetat 
d’aigua i la sequera que Catalunya patia en aquells moments. 
 
Finalment, a partir de l’any 2007 va tornar a prendre embranzida el cercavila tradicional 
i l’any 2008 es van fer uns gegants nous representant també la figura dels pagesos i de 
Sant Cristófol alhora, ja que el gegant porta una branca de pi, símbol del sant. 
Des de finals dels anys noranta s’ha anat introduint també en la cervacila el gegantó 
Martí, emulant el desaprescut Jaume Rabell “el Marti”. Conta la llegenda, que cada any 
per la Festa Major, el gegant Martí apareix en un indret proper al poble esperant que els 
beguetans els vinguin a buscar per començar la cercavila. Després d’un bon esmorzar i 
de la cercavila pels carrers, el gegant Martí desapareix enmig d’un fort espetec fins a la 
propera Festa Major.  
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LA CUCA-FERA 
 
La Cuca-fera37 és un monstre fantàstic, horrorós, alhora manyac, grotesc i bromista, 
carnestoltesc, de la família de les tarasques. Té la testa de drac ferotge. N’hi havia una 
de molt ferotge a Alcoi (País Valencià), que actuava en la festa dels moros i cristians, 
representant el Mal, l’Enemic. Són famoses les cuca-feres de Tortosa (ja consten l’any 
1427) i la de Begues (1934). 
 

 
Cucafera de Begues (1934). 
 
1934 (per Jordi Fortuny) 
 
L’any 1934 va nèixer la Cuca-Fera de Begues de la mà d’uns intrèpids beguetans. 
Alexandre Nolla, gracienc, era un dels nombrosos estiuejants que a començaments de 
segle anaven a passar els estius a Begues. En Nolla era un dels principals actors catalans 
de l’època i col·labora sovint amb Josep Santpere, pare de la famosa Mary Santpere, que 
també hi estiuejava. A més d'actor, Nolla era un excel·lent escultor i pintor. Ell i els seus 
companys de la Colla de l' Arròs, gairebé tots estiuejants, van tenir la pensada de 
construir un animal fantàstic com els que alegraven les festes populars d'arreu de 
Catalunya. Després de la Festa Major, que se celebra per Sant Jaume, es posaren a 
treballar en la realització de l'engrescador projecte. 
 
Segons en Jordi Guasch Paucirerol38, explica que la Colla de l’arròs van demanar a al 
Drac de Vilafranca que vingués per la Festa Major de Begues, però davant de la 
negativa d’aquests la gent de Begues van decidir construir una bèstia més gran i ferotge. 
Com recorda en Josep M Ventura Fañanàs39, primer es va realitzar una maqueta que va 
ser exposada a la gent del poble i tot seguit s’inicià la seva construcció.  
                                                 
37 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia de la Fantasia popular catalana. 
38 Jordi Guasch Paucirerol de Cal Forner. Dvd Begues, festes i tradicions. 
39 Josep M Ventura i Fañanàs de Les Planes. Dvd Begues, festes i tradicions 
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Colla de l’Arròs  i l’Ajuntament de Begues (1934). 

 
En un temps rècord enllestiren la Cuca Fera de Begues. Sols en un mes, en Nolla la 
dibuixa, féu la maqueta de fang, el motlle de guix a mida real i, finalment, la Cuca 
definitiva de cartró-pedra. Els sortí un animalot d'aspecte realment monstruós, molt 
gran, que necessitava unes set persones al seu interior per a poder-la arriar de tant com 
pesava. 
 
Ja podeu imaginar la cara de satisfacció dels constructors –en Nolla, n’Amigó (a la casa 
del qual es construí), en Ramon Bech (que escriví l' «Himne a la Cuca Fera de 
Begues»), en Josep Maria Torrens (que en féu la música), en Batlle, l’Ens... - quan els 
dies 1 i 2 de setembre del 1934 s'organitzaren les Festes de Pau i Germanor com a 
esplèndida excusa per a celebrar solemnement la primera sortida de la Cuca Fera de 
Begues, que tot traient foc pels ulls i caramels per la boca recorregué el poble pels 
carrers encara no asfaltats, que destrossaren les petites rodes de ferro colat i deixaren la 
bèstia tan desgavellada que no se'n tornà a sentir parlar. 
 
Potser la fundació, el 1935, del Casino de Begues portà massa feina als actius 
estiuejants, i la reparació a fons que l'animal necessitava per a tornar a sortir no es 
pogué fer. El 36, ja ho sabem, tururut setze hores i cap al front falta gent. 
 
1976 (per Jordi Fortuny) 
 
Després de la llarga nit del Franquisme la Cuca-Fera tornà a ressorgir. El Club de 
Futbol del poble prengué les regnes de l'organització de la Festa Major. D'ençà del 
1976, Begues torna a tenir una festa que cerca la pròpia identitat i que té un poder de 
convocatòria, tant de xics com de grans, impensable durant la Dictadura. En el camí de 
trobar unes característiques veritablement autòctones per a la festa, sorgí la idea de 
ressuscitar la Cuca Fera, bèstia monstruosa i festiva que només era present en el record 
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dels més grans. Aquesta historia tan singular il·lusionà els del Club de Futbol i, cap al 
maig del 1976, proposaren a Santiago Maluquer, estiuejant també i home d'una traça 
artística provada a bastament, que col·laborés en la reconstrucció d'un animal fantàstic 
més gran que els de Vilafranca o Sitges i del qual només quedava el record i la llegenda 
creada per Ramon Bech. 
 
Amb el suport incondicional dels animats revitalitzadors de la Festa Major, en Maluquer 
es posà a treballar. Novament, després de quaranta-dos anys, un estiuejant treballava 
harmònicament amb els beguetans construint el que es convertiria en la peculiaritat més 
característica de la festa de Begues. Algunes fotografiés ràncies i dibuixos foren la guia 
que en Maluquer utilitzà per reproduir de la manera més fidel possible la monstruosa 
escultura de Nolla. 
 

 
La colla del CF Begues amb la segona Cucafera (1976). 

 
Aquest cop, la tècnica i els avenços moderns ajudaren a fer una Cuca més consistent i 
lleugera. El xassís i la carcassa, de tubs de metall i tela metàl·lica treballada. El cos, de 
paper de diari. Paper de diari que, en successives capes, es convertí en cartó d'un 
centímetre i mig de gruix. Les rodes, de Vespino. La llarga cua, de roba, com la 
primitiva. Tot i haver començat a construir-la uns dos mesos abans de la Festa Major, 
dos dies abans encara s'hi treballava en els últims retocs. 
 
Finalment, el dia 24, quan ja era negra nit, la Cuca Fera va renéixer després de quaranta-
dos anys d'oblit. El foc que treia pel nas i la llum dels ulls contribuïren a augmentar la 
ferocitat d'aquest monstre que, diuen, era bo perquè retornà la segrestada donzella 
Rosaclara al seu pare, senyor del castell d'Eramprunyà. 
 
 
2001 
 
Des del 1976, la Cuca Fera ha sortit per cada any per la Festa Major acompanyada del 
diables de Begues. És així, com el Correfoc de la Festa Major s’ha convertit en el 
símbol festiu de tots els beguetans, una cita obligada cada any per Sant Jaume. 
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Durant tots aquests anys, la colla de la Cuca Fera i els Diables de Begues han estat 
presents en els principals esdeveniments del poble. I no només això, sinó que han fet 
nombroses sortides a pobles d’arreu dels Països Catalans, entre ells Vilafranca i 
Barcelona, acompanyant altres bèsties fantàstiques. Però la que s’ha convertit com a 
més característica és la sortida a la Festa Major d’Olesa, just una setmana abans que la 
de Begues. 
 
En tot aquest temps, la colla de la Cuca Ferra ha estat impulsada per moltíssimes 
persones, grans i petits, joves i no tan joves, que hi han anat passant i que han contribuit 
a fer de la Cuca Fera el símbol més popular de Begues. 
 
L’any 2001 es va commemorar els 25 anys de la seva reconstrucció. Per aquest motiu, 
la Cuca Fera va ésser reconstruïda pel taller Sarandaca per tal de fer-la més àgil i 
resistent. Aquesta va ser una efemèride destacada en la que hi van participar la majoria 
de bèsties fantàstiques del Baix Llobregat que van acompanyar la nostra Cuca Fera en 
un dia tan senyalat. 
 
2009 
 
El 2009 es va celebrar el 75è anniversari del naixement de la Cuca Fera de Begues. Per 
comemorar l’efemèride es van fer tota mena d’activitats: titelles i teatre sobre la 
llegenda de la Cuca-fera, publicació del llibre infantil de la Cua-fera de Begues, edició 
del dvd Cuca-fera 75 anys i especialment un gran correfoc acompanyat de les bèsties 
fantàstiques del Baix Llobregat. La nota tràgica de la jornada va ser que dues hores 
abans de l’inici del gran correfoc, una nena de 5 anys va morir a Begues en un accident. 
Aquest fet va deslluir l’acte de commemoració del 75 aniversari, l’Ajuntament hissà les 
banderes a mitja asta, es va cancel·lar el pregó dels diables i el primer tram del 
recorregut del correfoc es va fer en estricte silenci. Justament en el seu 75 aniversari, tal 
com conta la llegenda, la Cuca-fera no va poder acomplir la seva responsabilitat, la de 
protectora dels nois i noies de Begues. 
 
75 anys després, la Cuca Fera continua ben viva entre nosaltres, admirada pels més 
petits, estimada pels més grans. Però per sobre de tot això, la Cuca Fera simbolitza la 
voluntat de ser del poble de Begues.  
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LA FESTA DEL MOST 
 
La vinya, el blat i l’olivera són els tres cultius que formen la trilogia mediterrània. El vi, 
el pa i l’oli són els nostres aliments bàsics què ens acompanyen en la celebració de les 
nostres festes. 
Van ser els grecs i els romans els que van introduir el conreu de la vinya a Catalunya. 
Des d’aleshores ençà la història de la vinya ha marcat la del país: barraques de vinya de 
tècnica preromana, l’expansió vinatera del segle XVIII, els cellers cooperatius 
modernistes, la plaga de la fil·loxera, la llei de contractes de conreu fins a l’actualitat 
amb la important indústria del vi i el cava. 
 
Segons la mitologia mediterrània fou el déu Dionís o Bacus el vinater mític que plantà 
els primers ceps. És el déu del vi i del deliri místic, de la passió i de l’orgia frenètica. 
L’arbre de Dionís era el pi, i el seu símbol la pinya. Per això, una branca de pinya 
penjada cap per avall a la porta de les tavernes és senyal de celler o taverna on és ven 
bon vi. En la tradició bíblica la descoberta del vi és remunta al patriarca Noè que  “fou 
qui primer plantà una vinya. I beguè del vi i s’embriagà, i es tragué la roba i quedà 
despullat enmig de la seva tenda” (Gn. 9,20). 
Però és la Gran Mare de Déu la que procura per la fertilitat i l’abundor de les veremes: 
la Mare de Déu del Vinyet, patrona de Sitges, n’és la millor mostra. 
 
El vi crea cultura des de fa milers d’anys: les generacions hi han acompanyat els àpats, 
l’han consagrat en l’eucaristia, hi han ballat, s’hi han embriagat, hi han brindat... i 
encara ho continuem fent.  
 
La Festa del Most 
 
La verema té lloc de mitjan setembre a mitjan octubre, a l’entorn de la Santa Creu de 
Setembre quan a l’alba apareixia l’estel Veremador o de Sant Miquel. 
 
L’elaboració del vi començava amb l’acte de trepitjar el raïm al cup, com a sacrifici i 
com a festa. Els veremadors trepitjaven el raïm amb els peus sucosos de most, tot 
cantant cançons de reminiscències ancestrals, planyent la mort del déu de la vinya, la 
sang del qual és el vi, lloant la terra que ens procura tal licor. 
 
A la festa del most, veremadors i veremadores es guarnien i s’elegia el rei o la reina de 
la verema., es cantaven cançons de vi, es feien jocs i es ballaven jocs de gresca com el 
ball dels Cercolets o l’hereu Riera. 
 
Tradicionalment s’encetava el vi novell per Tots Sants, amb els panellets i les castanyes; 
per Sant Martí amb la matança del porc, o per Nadal. 
 
La Festa a Begues 
 
A Begues la festa del Most s’ha celebrat tradicionalment el tercer diumenge d’octubre a 
l’ermita de Santa Eulàlia. Just quan s’havia trepitjat el raïm i el most ja era a la bota. 
 
Era una festa d’acció de gràcies per la collita. La celebració constava de la Missa Major 
cantada on es beneeixen les coques que tothom tindrà ocasió de tastar, i sinó a la sortida 
en tindrà l’opció de comprar.  
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Benedicció de coques de la Festa del Most (2009). 
 
Tot seguit a Can Sadurní celebraven un àpat solemne com a patrocinadors que n’eren de 
Santa Eulàlia. La gent del poble també ho celebrava, especialment els veïns de Santa 
Eulàlia del carrer Nou i la Barceloneta. I a la tarda es feia ball al poble al Teatre Goula 
(anys 30-50). 
 
De l’organització de la festa s’encarregava cada any una administradora que sobretot ha 
de tenir cura de dur les coques. 
 
Per la importància que tingué la vinya a Begues al llarg de la història avui per això 
celebrem la festa del Most, seguim consagrant el vi per l’eucaristia, continuem bevent vi 
i menjant coques, ballant i rient...  
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TOTS SANTS 
 
Tots Sants és una antiga celebració pagana de culte a les ànimes. En el calendari celtic, 
l’1 de març (Arbre de maig) i l’1 denovembre (Dia dels morts) dividien l’any en dues 
parts iguals. Amb l’intent de cristianització de la festa, a principi del segle VII, el papa 
Banofaci IV consagrà el Panteó (pan theon = dedicat a tots els déus) de Roma a tots els 
màrtirs (el panteó ha passat de significar de “tots els deus” a sepultura). Més tard, 
Gregori III dedicà una capella a Tots els Sants, l’any 835 la festa s’estengué a Tot els 
Sants i  Gregori IV en fixà la celebració l’1 de novembre. L’Església, després dels 
intents fallits de cristianització del ritus pagà de culte a les ànimes, a finals del segle X 
s’agregà, el 2 de novembre, el dia dels Difunts. Tanmateix, encara avui, es manté la 
popularitat del culte als morts l’1 de novembre més que no pas a “tots els sants”. 
 
En la celebració de Tot Sants era costum fer un àpat familiar en companyia de les 
ànimes, menjant castanyes, panellets, moniatos i bebent vi novell. A Begues, una de les 
referències l’hem trobat en la descripció de Joan Amades:    
“A Begues, al vespre, els nois anaven per les cases, en grups de cinc o sis, a dir 
parenostres per les ànimes. Des de baix a l’entrada preguntaven si volien que resessin; 
rares vegades no s’admetia l’oferiment. Des de dalt els tiraven cinc cèntims, i la 
quitxalla tot resant, saltava d’alegria pel goig de l’almoina.”  

 
Per Tots Sants40, s’acostumava a celebrar un dinar al qual es convidava la justícia i els 
animers. Els amos i mestresses portaven pans que, una vegada beneïts es venien acabat 
el dinar. El benefici era per l’administració del Roser. En aquesta diada el rector 
acostumava a regalar a tots els administradors un quart i mig de castanyes, dos 
porronsde vi i un pa de nou lliures. La castanyada es feia al darrera de l’església. 
 
 
NADAL 
 
Nadal i Sant Joan són les dues festes per excel·lència situades cadascuna en els solsticis. 
Nadal és la commemoració del naixement del sol (la nit més llarga i el dia més curt), el 
Dies Natalis que celebraven els romans. Els cristians celebren el naixement de Crist. 
En aquesta diada s’hi celebren actes ben coneguts com la missa del gall, l’àpat familiar, 
el pessebre i fer cagar el tió.  
 
El cicle de Nadal s’extén des Sant Nicolau (6 de desembre) fins a la Candelera (2 de 
febrer) que és la data assenyalada de desmuntar el pessebre. Durant aquesta temperada, 
a Begues hi hem pogut recollir alguns dels trets més singulars. 
 
Sant Nicolau i Santa Llúcia 
 
Sant Nicolau (6 de desembre) i Santa Llúcia (13 de desmbre) marquen l’inici del cicle 
nadalenc.  
 
Sant Nicolau41, bisbe de Mira (Àsia Menor, segle IV), anomenat Sant Nicolau de Bari. 
El seu culte s’estengué per Europa durant l’Edat mitjana, i desvetllà gran popularitat 

                                                 
40 Begues. Conxita Solans i Maria Rosa Bondia. Col. La creu de terme. Edicions Cossetània. Abril 2001 
41 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia d ela Fantasia popular catalana. 
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sobretot per dos miracle llegendaris que féu: els dels tres infants i el de les tres 
donzelles. Per això és tingut per protector dels nois i les noies. 
 
Santa Llúcia42 es representa amb els ulls posats en un plat que sosté amb les mans, com 
si se’ls hagués arrencat per mantenir la virginitat d’un home que la pretenia. És patrona 
dels oficis que “gasten vista”. Sobretot de l’art de l’agulla i dels estudiants.  
 
A Begues, com altres pobles del Baix Llobregat se celebraven les captes de Sant 
Nicolau i Santa Llúcia, els “nicolaus” i les “llúcietes”, en que un grup de nois i noies 
respectivament, sortien a cantar per les cases del poble demanant una capta. Els nicolaus 
van sortir a cantar a Begues fins als anys vuitanta per iniciativa del mestre Fèlix de 
l’escola Sant Cristòfor. L’Assumpció Ventura43, recorda que quan sortien a cantar les 
llucietes també ballaven l’Hereu riera. 
 
La nit de Nadal   
 
Segons explica en Joan Amades, el Nadal se celebrava de forma ben peculiar propi d’un 
poble de pastors en el que es representava una al·legoria de la figura del pessebre: “A 
Begues els pastors guarnien el bestiar dels ramats amb tanta esquelleria com podien i 
n’aplegaven com més caps millor, i durant l’ofertori el feien desfilar per davant del 
temple de manera que sonés força l’esquelleria, per tal de fer com un bon 
acompanyament pastoral adient a les cantúries de l’interior. Anaven amb el bestiar 
tants pastors com hi havia a la població, i tots ells sonaven llurs flabiols. Feien restar i 
moure el bestiar per la plaça fins acabar la missa”. 
 
Els Sant Innocents 
 
Una altra de les dates del cicle de Nadal, descendent de les Saturnalia romanes és el dia 
dels Sants Innocents, el dia dedicat als infants i a les bromes. Segons en Joan Amades, 
“A Begues la jovenalla anava a embarrar les portes. De part de vespre i prou tard 
perquè tothom fos a casa, amb el màxim silenci per no ser descoberts, subjectaven i 
fermaven les portes de manera que fos impossible d’obrir-les per dins, fins al punt que 
els estadants es veiessin obligats a baixar per la finestra. Es feia amb preferència a les 
masies i cases foranes aïllades, per tal que hom no pogués cridar cap veí perquè 
desembarrés la porta. També se n’emportaven els carros dels portals o baluards, 
carregats i tot, i els anaven a amagar en indrets de ben mal trobar i que fessin, doncs, 
difícil de poder-los recuperar. A voltes s’entretenien a desmuntar-los i penjaven les 
rodes i d’altres elements pels arbres, ben distanciats i separats els uns dels altres”. 
 
Els Reis mags 
 
Una altra de les dates màgiques del Nadal és la cavalcada dels Reis Mags. Actualment a 
Begues se segueix celebrant de manera tradicional, en que mentre els tres mags d’orient 
es passegen per la població, un grup de patges van repartin els regals als infants barri 
per barri per bona part de la població. Les carrosses dels reis mags són damunt dels 
remolcs que estiren els tractors. Antigament, com recorda en Climent Ventura 
Ximenis44, els reis mags anaven damunt de cavalls i mules pels carrers del poble. 

                                                 
42 Joan Soler i Amigó. Enciclopèdia d ela Fantasia popular catalana. 
43 Assumpció Ventura, expresidenta del Grup Sardanista de Begues. 
44 Climent Ventura Ximenis. DVD Begues, festes i tradicions. Begues 2010. 
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