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SALUTACI O

La figura del Comte Arnau carregada
d tarreLs nitoLdgiques, ds una creacid popuJar
que arreLa en fa mts pura tradicid rural del
mdn f eudal" del_s temps de l-a f ormac j d de
L:ata I unya .

Personatge temut i a Lthora entranyable,
ha sabut motivar i inspirar aLguns deLs m6s
grans poetes que han existit a Catafunya i ha
propiciat I taparici6 de gran quant itat de
fendmens i manifestacions populars, sobretot
a la zona on llegendariament va viure.

Avui amb aquesta excursi6 voLem dpropar-
nos una mica m€s al personatge, coneguen
dtaprop aquells indrets que fa JJegenda eLs
rel-aciona amb ell.

A mds ddna la casual" itat de que a La
vegada, sdn I locs d I una gran bel l-esa i per
tant fan una combinacid que per nosal"tres,
amants de 1a cultura i excursionistes cansu-
mats, 4s un repte que no voLem defugir.
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APROXI MACI O AL PERSONATGE
Hi ha un model de literatura Ia funci6 del qual consisteix

en 1a recuperaci6 mAgica de1 passat. A aquesta tenddncia ca1
encabir el fenomen literari deI comte Arnau.

Apartir dtuna cang6 popular que reflecteix un clar sentiment
de justicia social, tenim un Arnau aparegut on lrinima, condemna-
da per no pagar les soldades ta1 com sthavia emparaulat, dialoga
amb la seva vldua.

La can96 va veure's amplificada amb Ia tradici6 llegendAria
gue afegeix aI comte tota mena de ttmals usost', fins arribar a
1'extrem sacrileg de mantenir relaci6 carnal amb les monges i,
sobretot, amb 1'abadessa de1 convent de Sant Joan. La figura del
Comte Arnau t6 tanta forEa d I atracci6 que ha estat capag
d'engolir altres llegendes i tradicions on ItArnau substitueix
e1 personatge central.

E1 Comte Arnau no 6s prdpiament un protagonista histdric
sin6 un 6sser mitoldgig com a resultat druna ficci6 podtica.
Cavalca un rrcavall de f ocrr i, per tant, es relaciona directament
amb el diable, amb Animes i bruixots o amb genis malignes.

Aquest personatge de llegenda que 1a literatura romintica
del s. XIX va elevar a categoria de mite, es caracteritza pe1 seu
comportament psicopAtic complex: ma1 pagador, orgull egocAntric,
despotisme, paranoia luxuriosa amb desviacions necrofiliques,
incompliment de 1a paraula dada, breg6s de mena... 6s a dir, tot
un compendi de malvestats humanes.

L I estudi
m€s aprofundit
sobre e1 Comte
Arnau e1 debem
a Josep Romeu
i Figueres.

Srha par-
Iat de Ia re-
Iaci6 directa
de1 Comte Ar-
nau amb les
inimes en pe-
trEr amb Ia
figura deI Ma1
CaEador i,
tamb6, dels
apareguts. Se
ntha par 1at
prou com per
no insistir-hi
a hores drara.

Del que
srha par lat
poc 6s del
paral.le1isme
de1 Comte Arnau i e1 Comte Dricula (deixant de banda e1 rrvampi-
risme" gue 6s atribuci6 tardana aI Comte Drdcuka deguda a 1a
imaginaci6 de lrescriptor irland6s Bram Stoker, difosa m6s tard
pel cinema). Sobre eI fenomen de poligAnesi entre DrAcula i Arnau
hl ha un breu treball perd excel.lent de Joan Prat i Car6s.

La histdria, perd, es resisteix a identificar eI Comte



Arnau. Una tradició pseudo-erudita afirma que es tracta d'Arnau
de Hataplana. Per a uns, Arnau de Mataplana seria la mateixa
persona que Hug de Hataplana, un dels nou barons de la fama que,
comandats per otger Cata16, a finals del s. VIII, iniciaren la
reconquesta contra els arabs des de Hontgrony. Però Joan Amades
el situa a mitjans s. XIV i s'identificaria amb un Arnau Roger
III, comte de Pallars i senyor de Hataplana. Aquestes dades s6n
confusionàries perquè, de fet, es refereixen a Arnau 11 de
Pallars però no senyor de Hataplana. I encara la hipòtesi sense
verificar de Manuel Milà i Fontanals segons la qual un tal Pere
Arnau de Ripoll, al segle XV, seria el llegendari comte.
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EL COMTE L 'ARNATJ
La tradici6 no ens presenta 1a gran figura de1 comte lrArnau

prou definida. La veu popular sovint es contradiu i ens en parla
dtuna manera incordant. Unes vegades en fa un heroi i draltres
l-a considera un monstre. Aquest concepte estd forga m6s estds que
e1 primer. Explicarem aIld que nrhem sentit dir, encara que uns
conceptes no lliguin i ddhuc sroposin a uns altres.

EI comte lrArnau era bar6 de Mataplana. La seva baronia
comprenia una bona part de1 Ripo11ds, i era senyor dels castells
de Mataplana, on tenia 1a resid€ncia principal, del de Solans,
deI de les Dames i de Blancafort i de1 de Castellar de N'Hug.

Llavors de 1a invasi6 dels moros, els sarrains van arribar
fins a1 peu del MomtgroDy, perd no es van creure amb prou forces
per envair aquell cim tan agrest. Van imposar un tribut anyal a
Ia pagesia que consistia en cent donzelles, cent cavalls blancs,
cent vaques lleteres i cent vede1ls. Aquest tribut era pagat amb
molta recanga, tant perqud resultava omin6s com perqud represen-
tava la ruina de1 pals.

E1 comte ltArnau va convocar els seus vassalls aI santuari
de Montgrony i els proposA armar-se per ta1 d'abatre eIs alarbs
i alliberar-se del tribut, tan vexatori. Tots reunits, davant de
1a imatge de 1a Mare de D6u, van prometre ajudar e1 comte i
posar-se a1 seu costat.

Els moros de seguida de veurers atacats van reaccionar amb
tant de bra6, eu€ e1s nostres es veiren obligats a fugir cap a
Monegals, vila important que diuen que hi hagu6 a1 cim de
Montgrofry, que era aleshores 1a capital d'aquesta contrada i de
la qual avui nom6s resten uns quants enderrocs, E1 comte 1'Arnau
tamb6 va fugir i, corrent com el vent, arribd fins a la Cova de]
Mont6, eu€ encara srobre en la cinglera dreta de1 Freser, ben.a
1a vora del ri.u, en terme de Campdev&no1. E1s moros e1 van
perseguir, perd no es sentiren lleugers per a pujar en aque1l
cingle tan espadat i van idear un enginy. Amuntegaren e1
brancatge de molts arbres i en feren una mena drescala. Aixi
pogueren assolir la cova. El comte, perd, des de la boca, armat
de La seva espasa, els anava ventant espasades a mesura que se
1i anaven presentant. En va matar tants, que encara fins no fa
pas gaire temps hom trobava per aquells verals ossos dels molts
sarrains moris pe1 comte. Finaiment van comprendre que si
persistien en 1lur afany no en quedaria ni uDr i van decidir
deixar-1o estar.

Mentre els sarralns tractaven dfabatre eI comte, e1s seus
pagesos havien reaccionat deI contratemps sofert. A tocs de corn
feren c6rrer la nova del que havia passat. Tots novament van
aplegar-se, plens de coratge i armats fins a les dents, i
desferen els guardians de1 castell on residia e1 rei moro i e1
van matar. Aquesta batalla va produir-se a1 paratge anomenat e1s
Closos, que segons veu popular, en altres ternps srhavia anomenat
els Enclosos, fent referdncia a 1'exdrcit moro eue, de retorn de
batre e1 comte, fou enclds pels gombrenencs, que els esperaven.
Hom ha trobat per aquells verals ossos humans i, sobretor, mitges
1lunes de ferro de Ias gue havien portat eIs sarrains en 11urs
turbans com a ensenya de1 mahometisme.

Per tota aquella rodalia vac6rrer 1a veu de 1a gran vistdria
assolida pels pagesos del comte contra els sarrains, i foren
molts e1s qui van sumar-se contra els morosr gu€ d'aquel1a



envestida hagueren de
recular fins a Alpens.
A1 Montgrony fou,
doncs, segons 1a tra-
dici6, on sriniciA ]a
reconquesta de 1a te-
rra de1 poder agarE, i
e1 comte 1'Arrrau en
fou e1 cabdill i e1
propulsor.

Conta tamb6 1a
tradici6 que e1 comte
va foragitar els moros
de tota 1a contrada,
l1evat d'un escamot de
molts valents eue,menats per un reit6r s'havien fet forts a1 castell de Li11et.

Tots e1s intents fets per desencastellar-1os havien resultat
inritils. un dia que feia una boira molt espessa, e1 comte apleg&
rdpidament tota la seva gent i a corre-cuita van construir eImonestir de monjos de 1a Pobla. Lfendemd, guan la boira sresval,
e1s moros trobaren aque11 cenobi com sorgit de sota terra, tot
radiant de creus i de signes del crist, 1'acci6 ders quals no vanpoder resistir, i abandonaren e1 castel1.

Altres tradicions conten que e1 cabditl euintilia, fugint
de 1a invasi6 agarenaz va refugiar-se ar Montgronyz que erapracticament inaccessibre. A11i es sentl segur i tractd drorga-
nitzar unes forces per ta1 dremprendre 1a reconquesta. com que
no coneixia el pals ni sabia on podia acudir ni de qui es podia
refiare vd demanar ajut a1 comte lfArnau, eue gaudia drun gran
prestigi, per efecte der qual van aplegar un fort exdrcit que va
acampar a coma Armada, paratge que abans era conegut amb un altre
nom i que passA a anomenar-se aixl des d'aleshores.

Un altra tradici6 sobre Itesmentada reconquesta contar eueel qui f6u cap al Montgrony fou er comte otger i que hi ptanta
la sevd tenda. Per ta1 d'aplegar un exdrcit poder6s per poder
afrontar els moros, f6u sonar e1 seu corn de guerra als quatre
vents; perd ni un sor home no acudl a ra seva crida, i otger, que
anava ben sol, sense altre company que un gos fidel i intel.-
ligent, quedd molt desol-at. La bdstia va comprendre 1'estat
df&nim der seu amo davant e1 fracis i per ajudar-lo va c6rrer al
castell de Mataplana, on donA a entendre que passava quelcom
dfextraordinari. Tant i tant va porfidiejar que e1 comte lrArnau
va manar a un servent que seguls el gos per tal de veure que
volia. La bastia va menar-lo a 1a tenda del seu amo i otger ri
exposi e1 seu p1a perqud en fes coneixedor eI seu senyor. euaneI comte lfArnau n'hagu6 esment 1i prometE ajudar-1o en tot i per
tot. Usant de1 seu prestigi cridd e1s cavallers m6s aguerrits i
ntaplegi fins a nou, que sraparellaren per combatre els moros.
Ers nou cavallers juraren fidelitat a 11ur paraula davant Ia
imatge de la Mare de D6ur eue prengueren per testimoni. Tots es
van treure 1es espases i Les estengueren alhora damunt de
lrartar, disposats e1Is en rodona al voltant de ra mesa. r van
complir e1 jurament, puix gue no pararen de lluitar fins que
assoliren llur propdsit.

otger va recondixer que devia 1'6xit de 1a seva empresa a
lresforg i a ra intel.ligdncia del seu gosr i el vo1gu6 honorar
com es mereixia. El premii amb un magnlfic colIar, i per eterna



memdria va posar eI gos a lrescut en aetitud de c6rrer.
Lrorigen de1 tltols nobiliaris i dominis del comte lrArnau

tamb6 es presenta molt obscur. Amb tot, n'hem recollit 1a versi6
segffent: e1 comte que era de 1a branca dels Pin6sr eD certa
ocasi6 va fer armes contra el comte de Barcelona, i aquest que
resultA vencedor, el castigA i despossei de tots els seus bens.
EI va exiliar set hores lluny del que havien estat els seus
dominis vers e1 costat de tramuntana: 1i donA una pe1l de bou i
1 i conced i tanta terra com amb e 1Ia pogu6s col:r i r .

E1 comte va situar-se just aI llmit de lrheretat que deixava
i caminant set hores justes f6u cap a Gombr6n. Una volta alli
ta11i 1a pe1I de bou en tires ben estretes, les ajunti i va fer
una cinta molt 11arga, amb 1a qual rodeji tota una porci6 de
terra que 1i va permetre draixecar un castell amb una gran era
a} davant i encara construir m6s enll& una capelleta dedicada a
Sant Joan de Matar eue, segons sembla, era parent seu. E1 castell
prengu6 el nom de Mataplana, puix que aquest era e1 nom de
llinatge de1 comte L'Arnau. Draquesta manera esdevinguE bar6 de
Mataplana i els seus dominis s'estengueren per una bona part del
Ripol1ds, prop de Montgrony.

La bes&via deI comte 1'Arnau, Blanca dtHug/ senyora del
castell de les Dames, o de Blancafort, era moLt bona i 1iberal,
fins aI punt que va eximir e1s seus vassall-s de tots els tributs
i drets abusius de que aleshores gaudien e1s senyors feudals i
eIs dond amples franquicies en tot sentit. El comte 1rfi,rnau,
mancat de tot haver i sense altre patrimoni que Ia pe1I de bou,
escoIll per a assentar-hi 1a seva residdncia 1es terres de 1a
seva &via, amb I'intent de recLamar dels seus sribdits el-s drets
que 1a dama e1s havia fet francs i de convertir-se en senyor de1
veI1 patrimoni. Va exigir als seus vassal-Is el pagament de tots
els tributs fins a1 darrer diner. Aquest abiis 1i congriA
lrantipatia de tots eIIs. No tingu6 pas interds a fer-se agrad6s
a1s seus sribdits, ans a1 contrari., e1s tractava amb tot ri-gor,
Adhuc dins e1s costums feudals draquells temps, tan vexatius. Va
fer-se malvoler tant que rodejA 1a seva figura dtuna aur6ol-a
d'odi i de por que encara perdura. La seva idea promou esgarri-
fanEa i entre la gent senzilla dels voltants de Gombrdn encara
trobarlem qui sent basarda nom6s de sentir pronunciar e1 seu nom.

Conten que eI comte Arnau era amic de1 dimoni i, sobretot,
enemic de D6u. En certa ocasi6, tenia molta pressa perqu€ 1es
obres de construcci6 del castell sracabessin aviat, i tot era
atiar e1s trebal-ladors perqud stafanyessin. Quan lrobra ja era
molt avangada, e1 mestre gue 1a dirigia un dia va dir: rrDemi
sracabarA 1a torre, si D6u voltr. El comter €o sentir-1o,
contestd: rrTant si vo1 com si no volrt. f , per m6s que tots sthi
van afanyar, la torre no s'acabd i mai no quedaren enllestides
les obres de1 caste11, malgrat tots e1s esforEos. .Finalment
s I enrund sense estar encara acabat.

Una variant de la llegenda explica que un dia el comte, €il
una terttlia de cavallersr vd dir que ell tenia tant poder com
el sol, que des druna muntanya veia 1ra1tra. E1s companys feren
un gest mig despectiu que 1i ferl l-'amor propi. En arribar aI seu
caste1l. cridA el mestre d'obres m6s bo dtentre eIs seus vassalls
i 11 manA que aixequ6s una torre tan alta que des de casa seva,
per damunt de la muntanya de1 Montgrohye pogu6s veure tota 1a
plana de Ia Cerdanya. E1 mestre 1i digu6 que ltempresa era
impossible; perd e11, irat, 1i exigi que Ia dugu6s a terme.
Lrenginy de1 mestre i Les suades dels pobres vassalls feren



possible aquella bogeria. 1 , quan ja gairebe la torre era
enllestidar VE passar eI que hem dit abans, i, a1 moment en qud
e1 comte digu€ e1 darrer mot, 1'obra es va enfonsar.

Per proveir draigua el- castell volia conduir Ia de les fonts
de1 Llobregat, gue aleshores arribaven fina a 1'Esp1uga. Tamb6
hi volia menar 1es de Maials, de Vilagran j, de Vila-xica, 1es
quals f6u arribar fins e1 pIa de 1a Pera. A1 bo i milIor de les
obres, un dels treballadors va dir: t'Aviat acabarem 1a f eina, si
D6u voltr. E1 comte, furi6s, el reprengu6rirat de manera semblant
a com havia contestat a1 mestre dtobres gue aixecava la tarre,
i a 1 r instant Les aigfies es van deturar justament al punt on es
trobaven. Les fonts de1 Llobregat van recular fins a Castellar
de NrHugr oE encara ragen. A Serra-seca hom pot veure un gros
solc fet a cops d I escoda damunt de 1a roca viva, eue recorda e1
conducte per on havia de passar Itaigua.

El comte, per altra banda, tamb6 era amic de 1a Mare de D6u
i ders sants. Una vaca de la seva vacada va trobar Ia imatge de
la Mare de D6u del Montgrony. Aixi que ho va saber, vi manar al
vaquer que 1a port6s al casteI1, on 1i faria aixecar una capella
com una catedral. Sense saber com, perd, 1a imatge fugi deI
castell i setn torni a 1a 1leixa, on encara avui es pot veure.
El comte manA al servei del castell que hi fos tornada 1a imatge.
Aixi fou fetr perd altra vegada en fugi. El cas va repetir-se set
vagades, fins que comprengud que la Mare de D€u no desitjava
aque11 altar que e11 1i volia erigir, i decidl fer-Ii aixecar una
ermita all i mateix. E1 comte paga totes 1es obres, amb e1
manament expr6s que ningt no don€s ni un diner ni fes res que 1es
afavorls ni ajud6s.

L'acc6s a1 santuari de Montgrony era molt dificil, per no
dir impossible, a trav6s de1 greny natural obert en 1a roca viva.
Com que es pot dir gue ningri'no hi podia pujar, €1 comte cridA
1a seva gent i e1s mani que a cops dfescoda fessin com uns grans
graons que formessin escala. Els vassa11s, que treballaven molt
i amb poc profit, en sentien desgrat. Per estimular-1os e1s
promet6 que per cada cabis de pedra que arrencarien els en
donaria un de blat. La feinar perd tampoc no srhi veiar frdlgrat
e1 temps que hi esmerEaven. El comte cregu6 que 1a gent treballa-
va de mala gana, i e1s prometd un mesur6 d'or per cada cabassada
de terra. E1 m6s vel1 dels vassalls que hi treballava va dir a1
cornte que e1s calia picar tantr gu€ no treien sin6 polsr puix que
havien dresmicolar 1a pedra. 811 contestA que pagaria 1a pols com
si fos pedra" I 1a bona gent va fer lfescala. EI comte en va
tenir un gran goigr perd no es recordi m6s de1 pagament promds.
Un dels seus sirbdits 1i rn f 6u memdri.a, i e11 replic&:

- Paraula donadar Edi m€s recordada.
Compte demanat, ja estA pagat.
f no e1s don& ni un miserable maravedls. Dtaltres versions

de la llegenda diuen que en comptes d'una mesura dtor per cab&s
de pedra els paga amb tres diners diaris, quantitat lnfima per
a una feina tan dura. Hom tamb6 diu que paga amb blat barrejat
amb terra i pedres i tamb6 gtrer en mesurar-1o, en comptes de
donar la mesura a caramull, segons 11ei i costum dtaleshores, 1a
feia massa rasa. Hi ha versions de 1a cang6 en 1es guals quan Ia
seva esposa li pregunta per qud pena, el comte respon:

- Per soldades ma1 pagades.
I altres versions diuen:
- Per mesures mal rasades.
Hom diu que per haver aixecat lresgl6sia de1 Montgrony s'hi



fdu posar el retrat com a record del seu altruisme. Per ta1 es
tenia un quadre que hi hagu6 a 1a primeria del present segle
penjat a 1es parets deI santuari. Portava una espasa a la. mA i
semblava estar voltat de flames vermelles. La gent deia que
lrespasa era 1a raseta gue lrhavia fet condemnar i que per aixd
estava tot voltat de flames. La figura representava una imatge
de Sant Pau, eue, com a militar, portava espasa i anava cobert
amb una capa vermella gue als uIIs populars semblava les flames
de lrinfern. E1 bisbe de Vic f6u retirar aquest quadre, que avui
es pot veure a1 museu episcopal d'aque1la ciutat.

E1 comte era molt donat a Ia cacera i es passava la major
part del temps lliurat a aquesta expansi6. I fou eI cas que una
vegada que cagava per Montbador se 1i f6u de nit i, com que tenia
molta gana, cercA un 1Ioc on poder menjar i reposar. Enmig de Ia
fosca i aIli 11uny, 11uny. va veure un tlumet. Guiat per 1a
claroreta, f6u cap a un gran palau gue sfaixecava perdut enmig
de 1?espessa bosctria. Hi entrA sense cap recel i va trobar-se
davant druna gran taula molt ben parada i plena de menjars
saborosos. Sense pensar-srhi, es va asseure i es posi a menjar
a set queixos. Les viandes i els bons vins anaven i venlen tots
so1s, i per ells mateixos es posaven a lrabast de 1a seva mi.
MenjA a compliment en quantitat i qualitat.

Quan estigu6 satisfet, atiat per 1a curiositat, entrA palau
endins i f6u cap a una cambra sumptuosa, ricament moblada, enmig
de 1a gual hi havia un 11it magnlfic amb set matalassos. Com que
es sentia cansat, s'hi va a jeure i s I adormi ben av j.at. euan es
desperti va trobar-se que jeia a1 costat seu una gentil dama, de
gricia i de bellesa sense pari6. EI comte, sorprds i admirat
davant lrinesperada presdncia de 1a dama. agafi una de 1es
candeles que cremaven en sengres canelobres i, 1a hi acosti.
rnvoluntdriament va caure una gota de cera a1 pi"t de 1a donzella,
que es deixondi i va explicar a1 comte que era una dama encantada
i quez p€r efecte draquella gota de cera que li havia tocat a1
pit, restaria encantada set anys m6s. Li demani que al cap
draquell temps torndsz eu€ amb Ia seva pres6ncia }a desencante-
ria, es casaria amb ella i f6ra senyor druns grans tresors que
hi havia en el paIau, dels quals era el1a l_a guardadora.

El comte 1'Arnau esperA aguells set anys amb inquietudr p€r
tal de poder 6sser e1 marit dtaquella dama i senyor dels tresors
i del paIau. Fou, perd, e1 cas que no pogu6 tornar-hi eI mateix
dia que complia el terme. Hi va arribar 1'endemi i trobi 1a dama
casada i que e1s tresors tamb6 ja eren d'un altre que havia estat
puntual a desencantar-Ia. Aixd el contrariA sensiblement i 1i va
fer perdre 1a iovialitat i 1a bonhomia que fins aleshores
lrhavien distingit i que e1 feien simp&tic a tothom. Des
drareshores nasqu6 en e11 una aspror que va congriar entorn seu
un l1arg rosari drodis i malvolences. AixI com fins aleshores
havia servit D6u en tot el que podia i havia fet aixecar moltes
capelles i esgl6sies, des draquell moment va sentir-se desafecte
a les coses sagrades i f6u amistat amb el diable, amb er qual van
fer molta 11iga.

EI comte 1'Arnau posseia una atracci6 estranya i excepcio-
na1. Era de fesomia molt ferrenya, perd tenia el do de 1a
persuasi6 i una bellesa tota especial i diabdlica que e1 feia
atraient a les donesr eue se sentien captivades per 1a seva
paraula i per 1a seva vista. coneixien prou b6 e1s seus costums,
llicenciosos i perversos, i tamb6 sabien el preu que ers havia
de costar la seva amistat, perd una estranya simpatia les



decantava cap a e11 i sentien goig de parlar-ri. EIs homes, perd,
1i tenien un odi implacabl-e i eren a centenars e1s marits, els
germans i els pares eu€r rosegats per la set de venjanga sentien
avidesa de fer-li pagar a bon preu 11ur deshonra; perd cap no
sratrevia a encarar-srhi, puix gue tots e1s temiem tant com
lrodiaven. Havia entraL per totes 1es 11ars dels seus dominis,
i dels de forEa mds enl1i encara, i no havia desdenyat dr6sser
hoste de la cabanya del carboner i de1 llenyataire, de la mateixa
manera que havia visitat Ia casa del pagds que menava terres.

L t agror de caricter el condui a un grau exagerat de
gasiveria. E1 senyor de1 castell de Milany fou pare d'un infant
i e1 comte Arnau apadrina el nad6. El bar6 de Mataplana 1i f6upresent drun vestit de bateig. Fou e1 cas eue, ar cap de pocs
dies de batejat, l'infant es morl. r eI comte reclamd al senyor
de Milany e1 vestit del seu fi11o1rcar, com que havia mort, ja
no lthavia de menester. E1 comte aleshores encisA el vestit amb
un malefici que produia 1a mort de tots els infants a1s quals eI
posaven.

EI comte sentia molt de goig que dins dels seus dominis
nasguessin forga noies. sentia, en canvi, desgrat que nasquessin
noisr QUe el dia de demA es podien convertir en els seus enemics.
Un dia f6u saber als seus vassalls que volia 6sser padrl dels
nois que nasquessin dins de Ia baronia. A tots e1s feia present
de1 vestit i e1 donava a1 fill-oI seg0ent, que moria com e1s
altres. Aixl durant uns quants anys va aconseguir que no
sobrevisqu6s cap noi dins de1 territori de 1a baronia, fins que
sradona eu€r privant-se dtenemics per mitja draquest sistema,
tamb6 es privava de bragos que conreessin 1es terres.

EI comte pagava tots e1s tributs que havia de satisfer al
rei o a d'altres cavallers sempre amb besti.ar; cava11s, vedells,
moltons, porce1ls. etc. Abans de lliurar-1os en pagament e1s feia
menjar un gra encisat, que feia que 1es bdsties, aixl que es
trobaven soltes, emprenguessin e1 caml de 11ur corral o quadra
i que fessin cap altra vegada a la baronia. per rluny que fossin
i per dificultats que hi hagu€s pe1 caml, m€s tard o m6s d'hora,
segons els dies que durava el viatge, eIs animals retornaven a1
seu corral. Aixi e1 comte satisfeia religiosament e1s seus deutes
i pagava puntualment tots els tributs, sense minvar e1 seu
patr imoni .

Diuen que e1 comte lrArnau no volia que dins els seus
dominis hi hagu6s artre animal gros que e1 seu cavall. cap dels
seus vassalls no podia 6sser gosat de tenir cap egua ni bou, ni
idhuc cap ase. una vegada un ruc perdut entr& en el terme de ra
seva jurisdicci6. un pagds que e1 va veure va c6rrer a esguivar-
1o per por de 1a f0ria de1 senyor. El comte, en saber-ho, com que
e11 no ho havia vist, dubtd de si e1 vassal-1 tractava de fer
fugir lrase o dramoixar-lo i apoderar-sern. Davant e1 dubter Vd
creure convenient castigar-1o, i e1 f6u penjar deI merlet m6s a1t
de1 castel1, per ta1 que el cistig servis dtexemple a tots ers
vasal 1s .

Com que no hi podia haver animals de forga ni de tir dins
ders dominis comtals, totes les feines de conreu de 1a terra i
tot el tragl sthavien de fer a forga de braE i de sang humana.
En Ilaurar, els pagesos havien de fer 1'ofici dels bous, i en
batre, el de les egrles. Tot el que s I havia de traginar i
transportar havia d | 6sser dut a co11.

El comte lrArnau se sentia amo i senyor de tots els conreus
gue es feien dins dels seus dominis i de tots e1s fruits que es



coIl ien. E1 blat
s'havi.a dtanar a
batre en una gran
era, i el1 en per-
sona vigi lava la
feina. Tots e1s
strbd i ts, homes,
dones i infants,
hi havien dracudir
i de treballar a
1a des esper ada,
donant voltes per
I'era a ta1I de
bou o dregua i
sota 1a ftria de1
seu fuet. Repartia
el blat a1 seu
a1bir. A1s pocs
vassalls que tenia
de bon u11, e1s eI
donava en abundor,
i als altres, no-
m6s una miqueta
que no els arriba-
va ni per a un
parel 1 de mesos .

I, si algt dels
qui en tenien de
sobres en donava
gens a1s qui pa-
tien fam, e1 comte
ti feia sentir tot
el pes del seu
domini.

E1 comte
ltArnau va sentir-
se maIaIt druna
malura estranya
que cap metge no
1 i entenia. F6u
acudir aI castell
els metges m6s
bons i e1s saludadors i adobadors que gaudien de m6s fama. Per
ta1 que el guarissin e1s peixia i els tractava a cos de rei. En
veure que no 1i endevinaven e1 ma1, s'enfo11ia i el-s feia penjar.

Per fi, acudl a1 consell d'un bruixot molt anomenat que Ii
ponderi la virtut druna aigua que rajava vora druna masia gue es
trobava damunt del caml ve11 d'O1ot a Perpinyd, vora dtaquesta
vila. El comte visiti 1a fontr Vd beurern aigua i a lrinstant
recobrA }a salut. La font encara avui 6s coneguda per Font del
Comte, i e1 mateix nom va prendre eI mas que sraixeca a111 a Ia
vora. AI comte, Ii agradA aquella aiguar eu€ volgu6 conduir fins
al seu caste1l, i es proposA que Ia font rag6s al patir p€r ta1
de poder-ne beure tanta com en volguds sense gens dresforg"

Cridi a1s seus vassalls mestres de cases i e1s va dir que
srenginyenssin per construir una mina que per sota de Ia muntanya
portds lraigua des de PerpinyA fins al seu castell. Tots 1i van
dir que foradar tanta roca era impossible i que potser Irobra



f6ra intentable fent un rec descobert en 11oc d I una minasubterrAnia. Er comte volia que fos precisament una mina i no unrec, per por que durant eI curs algri no Ii prengues lraigua. rratperqud contradeien 1a seva voluntat, e1 ctmte f6u penjar tamb6els mestres de cases i decidl emprendre personalment 1a direcci6de lrobra. F6u acudir tots e1s seus vassalls i els f6u treballarde nit i de dia amb tota activitat. r diuen que hi van maldar setanys i que no van aconseguir fer m6s que unes guantes canes demina, i gue 1a friria del comte no p.r.,rJ de fustig";-lo= i atiar-los a Ia feina. A 1a fi e1 comte va recondixer lue els mestresde cases tenien ra6 i desisti de1 seu propdsit.
El comte l tArnau exercia damunt les dones dels seus vassall_sun domini senyorial molt m6s abusiu de1 gue permetien el-s usosi costums de1 seu temps.Tots els sribdits, eI dia que es casaven,en eixir de la cerimdnia es veien obligats a portJr 1a muller a1castelr i posar-1a a 1a disposici6 del senyor. Era corrent quelrendemi e1 senyor 1a deix6s tornar amb e1 seu marit. Mortsovint, perd, e1 comte lrArnau 1es feia romandre a1 castell dies,setmanes i idhuc mesos.
sempre que a1 casterl hi havia un convit, e1 comte feiaacudir les donzelres m6s gentils i m6s bonigues i, mentre elI ie1s seus companyons de boira menjaven, 1es pobres fadriness'havien de passejar despullades pe1 voltant de 1a taula ajupidesi recollir les cireres que e1s entaulats e1s tiraven. El tempsde 1es cireres era de vexaci6 i de martiri per a les pobresdonzelles vassalles del comte. r hom diu que, un cop mortr p€rta1 d'esborrar e1 ma1 record de lrabos senyorial, dLrant moltsanys no hi hagu6 cap cirerer ni va entrar cap cirera dins delsdominis de Mataplana.
El comte va enamorar 1a graciosa dama Blanca de pradelI.

Despr6s d'haver-la seduida, quan e11a e1 requerl per casar-se,eI} ri digu6 gue ja ho era i que tenia una rtargi fillada. Ladama, indignada, li tiri en cara 1a seva vilesa i e1 tracti debaix i drinnoble. Les seves paraules feriren l_ramor propi de1comte, eu€r fo11 de r&bia, lrestimba dartabaix d'un deri cinglesdel Montgrony, que la llegenda qualifica encara de salt de 1aDama. En dies de ca1ma, a migdia, hom encara sent e1 clamplanyirrol de }a dama que puja de1 fons de 1'abisme.
El comte lfArnau era amic de totes res encantades de lacontradar eue 1'ajudaven i e1 protegien en tot i per tot amb llurpoder sobrenatural. Ltencantada de 1es coves de Ribes 1i va donaruna espasa maravell0sa gue tenia el do de ferir sempre gue eratreta de 1a beina. si el comte 1a desembeinava, fJria Ltgt oaltre sense ni tocar-lo ni tan sols veurerl. La gent en parlavaamb temenEa tot dient:

L I espasa de1 comte Arnau
fereix sempre que 1a trau.

E1 senyor de Ribes tenia una fi11a molt agraciada. E1cavaller de1 castell de Oueralbs nrestava enamoratr p€rd eI parede Ia donzella no hi venia b6. E1 de eueralbs acudi-a demanarajut a1 comte lrArnau. Aquest demani la protecci6 de 1'encantadade Prestill per poder protegir e1 seu amicr gue concedl a 1adonzella e1 do de poder volar sense ales i sortii Aes del castellde1 seu estimat, trescant pels aires, sense tocar per res aterra. Aixl pogu6 burlar 1a gran vigirancia a qu6 estava sotmesa.
Una altra llegenda explica tot draltra manera 1a intervenci6



de1 comte ltArnau en els amors de
1a donzella de1 senyor de Ri-bes
amb e1 jove cavaller de Queralbs.

E1 de Ribes veia amb mals
u11s e1 festeig dels joves enamo-
rats, i un dia, irat, digu6 a1
galant que no 1i donaria 1a mA de
Ia seva fi11a ni que es valgu6s
de1 comte lrArnau. f el donzell li
replici que el mateix comte en
persona aniria a demanar-ta-hi.
Aquella nit mateix a1 bel1 Punt de
1es dotze per tots aquells verals

es va sentir la fressa del galopar desenfrenat dtun cavall, tot
voltat de flamarades, que volava i saltava dtun cim de muntanya
a lra1tre. En arribar a1 peu de1 castell es tragud una daga i
clavi un escrit aI peu de la finestra de la torra major i sern
torni mig volant i mig saltant com havia vingut'

Lrendema 1es grrride" de1 castelt trobaren aque1l escrit i
e1 portaren a1 senyorr QU€ quan eI 1legi restA mes mort que viu'
Era del comter QUe-1i deia que, r3e1 seu nom, mai ningri no nthavia
fet burla, i, J. que el1 no e1 considerava com mereixia, €1

reptava per a 1a "it vinent. EI senyor de Ribes en 11egir-1o
r"ita fred d'esglai i tant com eI1 Ia seva f111a. Passada una
estona, e1 ""r-11.r reacciona i cregu6 que una anima no podia
reptar-Io i pensA que devia 6sser un ardit de1 galant' CridA 1a

=uir- gent i efs *ana que la nit vinent muntessin una vigilAncia
ben eitreta tot al voltant deI castell i que engeguessin contra
qui es present€s, fos qui fos.

Totes les guardes aixi que fosqueja es van estendre per 1es
torres i per 1es muralles emmerlatades de1 castell ' f vers
mitjanit sentiren 1a fressa estranya de1 cavall infernal que mig
volava mig galopava saltant de cim a cim com un esperitat tot
voltat de flamaiades i llengant tot un rastre de foc' Lresglai
stapoderA de totsr Qu€ no van tenir esma dtengegar-li cap
baIlesta, alhora que exclamaven:

- El comte Arnau !, e1 comte Arnau !

La fi1la del senyor, QUe des de1 mirador ho va veure, caigu6
desmaiada als bragos de1 seg pale i quan es deixondl senti com

el cavaller Ia besava i 1i deia;
-Serds 1'esposa deI jove cavaller de Queralbs '
I lrendemA mateix van comengar e1s preparatius de les noces-
Des draleshores mai m6s ningir no sratreveix a jurar pe1

comte ni a treuretl en testimoniatge per por que no es presenti'
L'encantada del Prestill 11iurd a1 comte una quantitat de

diners d'una bossa, a 1a qual tenien 1a propietat de tornar
sempre. EI comte serls podia gastar tantes vegades com vo1gu6s,
puii que al moment ja els tornava a tenir dins. Aquests diners
maravellosos 1i donaven una riguesa sense fi, que 11 permetia
afrontar 1es empreses m6s diflcits. car mai no s'havia de deturar
davant el- cost

La mateixa encantada tambd dond a1 comte una pedreta bonica
Quer passada per la cara, 1i feia adquirir atracci6 de tota dona

d,r"' =L't mirds. Ouan volia plovocar 1 I admiraci6 druna donar oo
ii calia sin6 passar-se per la cara la pedreta

El senyor de Mataplana comptava, doncs, amb tres dons de



maravella que posaven tot e1 m6n sota els seus peus: lrespasa de
virtut. eIs diners inexhauribles i e1 talism& de I'atracci6. It
aquestes grdcies, 1es devia a1 favor de 1es encantades, i no pas
a 1 'amistat del d iab1e.

Per a Ia f ollia de1 comte l rArnau no hi havia ,res sagrat.
Un dia que anava de cacera, pels voltants de1 monestir de Sant
Joan de les Abadesses se 1i f6u tard i entri a1 convent a demanar
sopluig. E1 reb6 la mare abadessar QUe era dfuna bellesa sense
pari6, i el comte se nrenamor&. Des dlaleshores cada nit lranava
a veure. Passava per una mina eu€r segons uns, srobria entre
Gombrdn i CampdevAnol, i, segons altres, tenia lrentrada al
claustre deI monestir de Ripo11. Hom creu que encara es conserva
tapada amb una gran 1losa, de manera que sembla una tomba. Per
a rec6rrer aquesta mina calien set hores, i era tan alta, que eI
cavaller hi podia passar muntat en e1 seu cava11 de foc, que
volava com e1 11amp. Aquest cavaI1, lrhi enviava e1 diable per
ta1 que pogu6s cometre e1 seu pecat de sacrilegi i tenir aixl m6s
segura la seva inima. A la sortida de Ia mina hi. havia una grossa
ane11a, on lligava eI caval1 mentre e11 romania a1 convent.

Quant a la sortida de la mina, segons uns era als afores de
lredif ici, i, segons altres, dins mateix de1 claustre, on diuen
que no fa pas gaires anys encara es conservava 1ranellassa. E1
comte havia de tornar a Mataplana abans de1 cant del 9a11, puix
que a1 punt de 1'a1ba eI cavall se 1i hauria fos i hauria estat
impossibilitat de seguir la seva via.

Hom diu que 1a mare abadessa/ espaordida davant la follia
deI comter Vd tenir un sobresalt tan gran, QUe es morl, i e11,
fora de si, se lremporti dalt del seu caval1 muntanyes enl1&.

Les monges. per deturar el comte, van tancar amb set panys
i set claus totes les portes i totes les finestres; perd el1, com
que comptava amb I'ajut del diable. passava rabent a travds de
Ies portes tancades igual com si no ho haguessin estat.

Hi ha versions de 1a llegenda segons Les quals eL comte
srenamori druna gentil pageseta que de totes maneres volia fer
Ia seva esposa. Esborronada la noia en saber-ho, abans de caure
entre les urpes de1 senyor es f6u monja per ta1 drestar guardada.
Adverti"da que el comte la volia raptar deI conventr Vd fingir-se
morta. Perd ni aixl no sern salvi, perqud eI comte una nit va
saltar Ies tipies de1 convent i I'an& a robar. El comte se sentia
tan follament enamorat d'aque11a donze11a, que jur& que f6ra seva
viva o morta. Per aix6. com a cavaller que era, vo1gu6 complir
la paraula, i, en veure que nolrhavia poguda assolir vivar se
1'emportd guan cregu6 que era morta. Despr6s de cometre e1
sacrilegi, setn va anar a confessar. E1 sacerdot sresferel davant
d'una profanaci6 tan execrable i 1i digu6 que no e1 podia
absoldre. EI comter €R to solemnial, 1i digu6:

-Qui no vol absoldre e1 senyor no pot absoldre e1s servents.
Clavi un cop drespasa al sacerdot i el deix& morL dins

mateix de1 confessionari. Per aquesta nova profanaci6 i aquest
sacrilegi resti condemnat a no poder oir mai m6s missa ni tan
sols entrar dins de cap esg16sia. Hi ha qui diu que aquesta
damnaci6 li pervingud drun dia guer mentre passava e1 rosari al
castell de Mataplana, els gats movien fressa i avalot i els tiri
eIs rosaris a1 damunt per tal d'esquivar-1os. A I'instant va
sentir-se una veu que baixava de1 ce1 que deia:

-Oui tira eIs rosaris aI gat
de1 ce1 resta condemnat.



It des d'aleshores, aixl que tractava d'acostar-se a una
es916sia, una forEa irresistible e1 n'apartava-

Una altra verSi6 diu, encara, QUe e} Comte va enamorar-Se
druna monja que no era pas ltabadessa. Per tal dresquivar les
intencions del comte, la monja f6u com si. srhagu6s mort. Li van
guarnir un ttrmul enmig de 1tesg16sia, com se solia fer quan moria
una monja. En presentar-se eI cavaller per raptar-1a, la va
creure i stanA. Hi ha qui diu que el- comte es va agenollar a1s
peus del trimul i resi unes oracions per a I'inima de 1a qui
estimava. EIla no es va poder contenir un sospir que la delati.
EI comte vei6 aleshores que no era morta i se 1'emporti.

Hi ha, encara, una altra versi6 de Ia tradici6 que suposa
e1 comte Arnau prior del convent de Ripol1 i posseidor d'una
virtut i d'una castedat gue eI menaven pe1 caml de Ia santedat.
E1 diable en va tenir enveja i el vo1gu6 perdre. Va encendre en
e1l eI foc de Ia luxriria i el tempt& fins a fer-lo pecar. Amb e1
pretext de convenidncia de poder-se comunicar tothora per camins
ignorats de Ia gentr p€r ta1 de poder-se defensar en casos de
guerra, eI comte havia fet construir una mina que conduia fins
al convent de Sant Joan, i cada nit anava a visitar les monges,
guer rosegades tamb6 per 1es temptacions de1 diable, havien
caigut en aband6 de 1a regla i dels preceptes que e1s imposava.

Una altra versi6 de 1a llegenda diu gue e1 convent que
visitava e1 eomte no era e1 de Sant Joan, sin6 e1 de Sant AmanE,
que es trobava aI cim d runa muntanya de1 terme d I aquesta
pob1aci6, que encara avui sranomena de Sant Amang, i- que, segons
1a tradici6r ffo va estar coronat per un convent, sin6 per un
castell que era del comte ltArnau i que tambd era anomenat com
eI convent. Aquella muntanya estava molt emboscada i oferia un
1loc molt a propdsit per a Ia cacera. Molts cagadors, quan els
sorprenia 1a fosca peI bosc, davant 1a dificultat de baixar a
poblat, acudien a demanar posada a1 convent. I hom diu qlue les
monges els acollien de manera molt lliure i llicenciosa.
Draquestes monges es va dictar uDts cdng6, encara popular, que hi
fa referdncia. Hom diu tamb6 dfaquest convent que eI comte,
muntat en e1 seu brau corser, cada nit pujava a visitar les
monges i, com en et de Sant Joan, lligava eI caval1 part defora
del convent en una grossa anelIa clavada en una pedra. Fa uns
quants anys que uns pagesos van baixar des draquel] cim una pedra
en la qual hi havia clavada una anel1a de ferro que segons veu
popular era Ia que feia servir eI comte. Aquesta pedra va restar
molt de temps vora de1 santuari de1 MontgroDY, i 1a gent 1a
mirava amb admiraci6.

E1 Ce1 vo1gu6 castigar 1es monges per 1lur vida llicenciosal
f6u desencadenar una tempesta, i un l1amp caigu6 damunt del
convent r f incendii i el convertl en un munt de pedregall que
stha conservat fins ara. Hi ha certs moments, sobretot els dies
vers migdia, guer si hom escolta amb tota atenci6, de 1es
pregoneses insondables se sent eI gemec profund i 1lastim6s de
1es monges, que es dolen de1 sofriment a que 1es va conduir 1lur
pecat.

Versions menys esteses de 1a tradici6 conten e1 mateix de
les monges de1 convent de Vidabona, i 1a veu PoPrt_Iar diu gue
justament e1 nom singular draguest convent prov{ de 1a vida
regalada i fastuosa gue es donaven Ies monges, oblidant-se de
Irausteritat de 1a regIa. Draltres versions, mes escasses encara,
tamb6 fan eI comte amic de Ia comunitat de monges penitents de
Santa Magdalena de Sola1long, les quals hom tamb6 explica que



visitava cada nit.
El comte 1'Arnau tenia aI seu servei, o com a criats, dos

gats negres molt grossos que sobretot guan sopava, 1i feien Ilum
amb dues candeles de cera negra que com m6s cremaven m6s
creixien. Una nit, quan e1 comte tornava de les seves malifetes,
trobd un del-s gats, eu€ es deia Arnaur eu€ lresperava dalt de la
roca del GaIl, vora del lrorg dels Banlruts. E1 gat cridi e1 comte
i 1i va dir que e1 seguls. E1 cavaller desembeinA 1'espasa i
envestl el 9at, amb e1 qual va sostenir una gran batussa i e1
mat&. En arribar al castell va explicar a ltaltre gat eI que li
havia passat. E1 gat es va posar fet una fflria. Li va dir que 1i
havia mort e1 seu germA, que era 1r0nic que srestimava en aquest
m6n. Se 1i tir& a1 co11, I'agafi fortament amb les seves urpes
i serl va emportar cap a lrinfern.

Hi ha qui diu que aquest cas no passd a1 castell- de
Mataplana, sin6 dins del pou o avenc de Sant Ou, que srobre per
damunt del Montgrony. Aquest pou 6s tan profundr eue mai no se
nrha pogut assolir el- fons. Una vegada una pastoreta que filava
per aquells verals vo1gu6 saber si era gaire profund i va
comengar a engegar fi1 pou ava11. Ja nrhi havia amollat tretze
fusades i encara no notava senyals que arrib6s al capdavall. Tot
druna va sentir una veuota tota ronca, estranya i rogallosa que
des de1 fons de tot deia:

-Tj,ra fil, tira fi1; be en pots tirar
fins que e1 m6n stacabar&.

La pastoreta va fugir tota esporuguida. Aquest Pour e1 va
fer buidar eI comte ltArnau. A mig aire del can6 hi havia una
cambra que 1i servia de catau i era on tenia per servents els dos
gats.

Una variant de la tradici6 diu que e1s servents del comte
no eren dos gats, sin6 dos bocsr eue Ii feien companyia com a
amics i emissaris de1 diable i que e1 vigilaven contlnuament per
tal que no fes cap obra bona i sobretot perqud no ador6s D6u. El
boc germA del que e1 comte havi.a mort precipitd a1 cavaller a1
gorg dels Banyuts, dfon hom creu que encara surt en tornar a la
terra per emprendre Ia seva carrera infernal de cada nit. Diuen
que aquest girg 6s una de les portes de I'infern. Els pastors
temen passar amb Ia ramada per aquells verals perqud creuen que
de1 fons del gorg surt a voltes un boc o un marrA negre que es
barreja entre el bestiar, damunt e1 qual t6 molta atracci6, i que
quan se lrha fet seu es 11anEa a1 gorg i tot e1 ramat e1 segueix.
AqueI)- boc o marrA, eue sempre €s ne5Jre, no 6s altre que e1
diabler eue aixl ha fet perdre molts ramats i molt bestiar.

Hom creu que eI pou de Sant Ou comunica amb 1es coves de
Ribes i que tamb6 d6na a1 claustre de1 convent de Sant Joan, Per
on passava eI brau cavaller. Hi ha un conducte que mena cap a
lrinfern, i per el1 e1 comte comunicava amb eI diable. Dins de
Ia cambra que 1i guardaven e1s gats, el comte feia les seves
maquinacions sinistres i daibdliques.

Hi ha qui explica la fi de1 comte ben altrament. Part damunt
de1 pou de Sant ou hi havia un gran castell on practicava el-s
mals usos. Hi ha qui diu que era en el castell de Blancafort o

de 1es Dames.
Una de 1es malaurades que

fou una germana de Sant Ou. E1
vo1gu6 fer Ia seva esposa. La

van caure sota 1a fdrula de1 comte
comte, contra tota 11ei i ra6, Ia
pobra dama hi va consentir molt a



contracor, perd confiava en 1a seva
bona fe i en les seves paraules manya-
gues. Un cop fou 1a seva mu11er, e1
comte 1a tractA amb tota Ia duresa. el
rigor i eI desafecte que 1i eren pro-
pis. La dama patia en silenci, esPe-
rant que eI seu marit sresmenaria. El
comte, perd, ben aI contrari, com m6s
anava amb m6s duresa Ia tractava. La
pobra dama, desesperada en veure que
no podia aconseguir lrentendriment del
seu marit, acudl aI seu germA en de-
manda d'ajut. Sant Ou anA aI castell
per ta1 de reconvenir a1 seu cunyat.
E1 comte havia donat ordre que no eI
dei.xessin entrar i que e1 fessin mar-
xar a empentes si ca1ia. EIs servents
van complir e1 manament de 1Iur se-
nyor.

Les paraules dolces i convincents
del sant no pogueren fer obrar els servents de manera contrdria
a les ordres gue havien rebut. E1 sant anatematitzd eI comte i
e1 castell fatldic on srhavien vessat tantes lligrimes de dolor
i on s'havien ofegat tants gemecs dtoprobi i vergonya. Aixl que
hagu6 pronunciat e1 darrer mot, tot e1 castell va precipitar-se
aI fons de f infern, engolit pel pou de Sant Ou. Per entre el
terrorific cataclisme sraixeci una ombra blanca que set, prjA cap
al cel. Era lrAnima de la pobra mu11er de1 comte.

Hom creu que el comte fou emmenat a 1 I infern de viu en viu
i que encara no €s mort avui. Ltombra qtrue molts han sentit, i
ddhuc han vist passarr Do 6s pas la seva inima, com creuen la
majoria, sin6 e11 mateix en persona, que encara volta furi6s
flastomant i maleint a desdir ta1 com feia un miler dranys
enrera.

La fi del comte ItArnau srexplica encara draltres maneres.
Hom diu que eren tantes les seves malifetes, gue superaven Ies
de1 diable, i que aquest. temor6s que no arrib6s a suplantar-1o,
se lremporti cap a lrinfern. Diuen tamb6 gue va emportar-serl e1
mal esperit. I encara hi ha qui creu euee adolorit eI Ce1 per
tanta maldat, envii un &ngel a la terra perqud e1 fes desapardi-
xer. La tradici6 no diu pas .cottrr perd si que no se lremportd pas
al ce1.

LrAnima de1 comte lrArnau fou condemnada a vagar eternament
per tot e1 que foren els seus dominis. Totes Ies nitsr cdp al
tard, surt de 1 t infern cavalcant el caval1 de foc, carregat amb
la monja que va 6sser 1a seva estimada, i, rabent com e1 lIamp,
volta i m6s volta drael dra11i, esperitat i enfellonit, sense
rep6s ni descans.

Va seguit un estol de gossos que ctrapeixen i lladren
sinistrament quan passa semprea altes hores de 1a nit, voltat de
flames i traient foc pels u11sr p€r Ia boca i per l-es ore11es,
igual que el seu cavall, que no sap ben bd si corre o si vola,
perd que amb cada potada est6n un raig de foc com'una flamant
reguera. Per la boca l1anE:a bromerades enceses que omplen druna
claror sinistra tot lrespai per on passa. Es molta 1a gent que
1'ha sentit passar i gue stestremit dins de1 lIit en sentir
cruixir les portes i les finestres, per efecte el- vent impetu6s
qlue aixeca quan passa rabent com el 1lamp. Per alliberar-se de



la seva acci6 Ia gent sota els l1engo1s fa eI senyal de la creu
i diu un parenostre.

Una versi6 de la llegenda creu que eI cavall 6s negre i que
en c6rrer renilla contlnuament de manera sinistra, perd gue e1s
renecs i les blasfdmies de1 comte ofeguen els seus reni11s. E1
comte surt sol de 1 | infern i corre en esbojarrada carrera sense
saber ni que fa ni on va. Els gossos eI segueixen adelerats,
clapint i udolant ferament. A 11ur pas sefls afegeixen tants
llops com el senten, augmentant aixi Ia criddria i e1s bramuls.
EI comte fa cap a un engorjat del Freser, prop de CampdevAnol,
on troba Ia seva estimadar gue lrespera, i 1a puja dalt del seu
cava11. Tots dos segueixen 1a cursa esbojarrada. De sobte
staixeca un c6rvol blanc que gossos i 11ops empaiten adelerats
amb afany sinistre. EI c6rvoI, camallarg i m6s lleuger que els
seus perseguidors, aconsegueix escapar-se. Cants i 11ops,
enfellonits per 1a pdrdua de 1a presa, stabraonen damunt deI
comte i de 1a seva estimada i e1s devoren i esmicolen a queixala-
des. I aleshores e1 vent es detura i paren els lladrucs dels
cans, e1s renills del cava11 de foc i Ies flastomies de1 cavaller
esbocinat, i no serls torna a sentir fins lrendemir gue reviu i
surt novament de lfinfexn, seguit de tota 1a feram que li fa
companyia, per a repetir e1 mateix de1 dia abans i de tants i
tants dies. mesos, anys i segles com fa que dura.

Hi ha qui creu gue Ia carrera infernal fineix a1 Montgrony,
on fa cap e1 comte, empds per la cursa desenfrenada, i, sense
saber que es fa, srestimba cingles ava11 i aleshores para e1
vent. En arribar a lrabisme, el cavaIl d6na una potada a 1a roca
i deixa lrempremta de 1a seva pota, indret que encara avui 1a
gent assenyala i qualif ica de rrPet jada de1 comte I'Arnaurr.

E1 comte i Ia seva companya morenr per tant, estimbats i no
esguarterats, segons relata 1 ranterior versi6.

Hi ha qui diu que e1 comte I f Arnau vol-ta contlnuament, sense
deturar-se ni de nit ni de dia, sin6 que de dia ronda per altres
indrets molt allunyats i desconeguts i que per aixd hom no e1
sent. Nom6s te dues hores de repds diiries, en premi de les
moltes esgl6sies que f6u aixecar i construir. Terra que conque-
ria, hi feia aixecar a 1 I instant una esgl6siar eu€ sempre
dedicava a Sant Pere. Totes les de1 Ripol16s i de 1es contrades
veines on e1 comte tenia infludncia i que estan posades sota
lradvocaci6 del sant apdstol foren aixecades per e11.

Hom creu que el comte lrArnau tamb6 volta per sota terra.
A111 volta i m6s volta, tamb6 sense poder parar mai. Per
testimoniar gue encara corre, cada nit d6na un cop ben fort a la
roca de1 massls del Montgronyt cop que molta gent ha sentit ben
b6. Hi ha qui diu que 6s un cop de pota de1 seu cava11, i,
qualif ica el soro11 de rtPotada de1 comte lrArnau'r,

Transitar cap al tard pels paratges per on sol voltar el
comte 6s molt peri116s, puix que hom hi pot topar, i eIs que
tenen aquesta desventura resten encisats com e11 i participen de
la seva damnaci6, i, portats per un impuls que e1s d6na eI
dimoni, eI segueixen sense voler i srafegeixen a 1a llarga corrua
de pobres damnats que han caigut en 1a desventura d'haver-1o vist
i que, com e11, han de voltar i m6s voltar mentre el m6n seri
m6n. Hi ha qui diu que 1a gran fressa que se sent quan passa no
6s pas e1 clapir dels gossos, com diuen molts, sin6 eI bategar
dels molts milers i milers de pobres desventurats euer damnats
com e11, li fan seguici. No se sap de ningt de la gent drara gue
l t hagi vist, perd es diu de diversos ve11s, m6s valents i



coratjosos que e1 jovent
d I avui, que en sentir-1o
passar habien mirat Per
les escletxes dels porti-
cons i havien ben vist com
era, i nrhavien pogut do-
nar ra6 a lraltra gent, i
per aixd se sap eI qtrue

se I n sap.
Et comte ltArnaur Eo

morir, des de I'infern
sentia gelosia per Ia seva
muller i 1es seves f i1Ies.
Cada nit, cavalcant el seu
cava11 de foc, es presen-
tava a 1a seva esposa per
vigilar-1a, que no s rha-
gu6s tornat a casar;1i
preguntava per les seves
filles i per Ia marxa del
eastell i 1i demanava que
1i don€s una de les noies
perqud 1i fes companyia,
encara que fos la m€s xica
de totes. Cada nit soste-
nien una 1larga conversa
que sempre era la mateixa,
de la qual es f6u Ia cone-
guda canE6.

Cada vegada que la
dama pronunciava eI seu
nom, eI comte, tot el1 fet
una flamarada, se li anava per tirar aI damunt per cremar-Ia i.
per portar-se'n la seva Anima cap a 1 I infern perqud 1 i fes
companyia; per6, aixl que elIa anomenava Ddu i 1a Verge Maria,
e1 comte reculava, ferit pe1 ma1 que 1i fei.a nom6s de sentir els
sants noms.

Hom diu que 1a Mare de D6u de MontgroDyr prenent vida,
visitA Ia pobra vidua de1 ma1 comte i, compadint-Ia, 1i aconselli
que quan se Ii present6s pronunciAs e1 nom de1 seu FiI1 i que
confi6s en la seva proteccid, que mai no 1a deixaria. Per aixd,
guan eI comte 1i pregunta qui t6 per companyia, 1a mu11er li diu:
ItD6u i 1a Verge Maria'r.

Segons la creenEa, a1s qui moren en pecat mortalr flo setls
poden dedicar oracions ni se'ls pot fer b6 des de 1a terra i 1es
misses i els sufragis els fan m6s aviat ma1. Per aixd el comte
demanava a la seva muller que no 1i fes fer lroferta, perqu6
encara li donava m6s pena. Lroferta se solia fer durant tot un
any seguit, desprEs de Ia mort. Consistia en un pa posat dins
drun cistell6 de forma especial i en cinc candeles que hom feia
cremar durant la missa.

La mul1er del comte va vendre tot el seu patrimoni a1s Pin6s
i destin& el producte a almoines per els pobres. Fins no fa pas
gaire temps que e1 claustre de1 monastir de Ripo1l feien una
caritat a 1a bona mem6ria del comte. Els qui Ia rebien no podien
donar-ne grdcies ni pronunciar per res eI nom de D€u en rebre-la.

AI comte IfArnau, com a amic del diable i enemic de D6u,
fins Ii sabia greu que 1a gent ols missal perd mancat de poder



durant e1 dia igual que e1s 6ssers diabolics, no podia evitar que

lagentcomplisambefprecepte'L:litdeNadal'perd'quepodia
fer ris de 1a seva torza, fruia deturant e1s qui anaven a 1es

matines i a Ia missa del gall. Aquella nit voltava per tot el
territori que havia format els seus dominis it cavalcant el seu

cavall de foc, empaitava i volia encendre i agafar els qui
trobava. Durant molts anys, Ia pobra gent que vivia en masies i
endespoblatnopoguerenanaralamissadelgallperporqueel
comte Arnau ro.i"ltrapes. Un capell& de Montgronyt perd, un any

eI conjurd i des d'aleshores que no se ltha tornat a veure la nit
de Nada1.

Va 6sser tanta Ia joia que van sentir els vassalls de1 comte

en sentir-se alliberats del seu jou despotic, Qu€r portats per

lrentusiasme, feren una dansa amb }a qual van voler simbolitzat
primer eI domini del finat senyor i despr6s lresclat de joia de

veurets 11iures. En aquesta dansa e1 capdanser, que vo1 represen-
tar el comte, surt a 

-ballar primer amb Ia batllesa, Ia campessa

o mastressa de1 camp on es fj fa dansa i les quatre pavordesses,
L, com un senyaf d; domini damunt totes 1es dones vassalles,
ba1la sol amb fotes el1es alhora i de tant en tant les ruixa com

en senyal de senyoria i de pertinenga. Quan hi ha ballat prou,
cedeix les seves companyes a dtaltres balladors, que ja les
esperen i a1s quals tola La1lar-hi per dret propi. El capdanser,
perdr no aband'ona eI ball i de tant en tant segueix ruixant 1es

balladores amb aigua d'olorr Que porta en una almorratxa' ElI va

a cercar 1a ba11a6ora escollida, 1i fa donar uns tombs de dansa

i despr6s la cedeix a1 ballador que ha manifestat desig de

ba11ar-hi. En acabar la dansa hom bal1a una coxtanda' Dividits
en grups de quatre, a 1a darrera nota e1s balladors aixequen
enlaire 1es talladores en senyal de joia perqud han pogut
alliberar llurs companyes deI jou despdtic de1 senyor i de1 mal

ris que en f eia-
AquestadansazQueencaraesballaavui.aCampdevAnol,6s

anomenada rr1,a gar"t't, 
-6s a dir, la f esta o la joia per Irassoli-

ment de la llibertat-



FRAGMENTS DEL POEMA DBL COMTE
ARNAU

de Josep M. de Sagarra

CANT PRIHER

Per 1a finestra enreixada
guaita els boscatges i eIs camins deserts;
si sracluca Ia ILAntia endormiscada,
eILa vigila amb e1s dos u1ls oberts.
Es Ia mu1ler de1 comte Arnau, i espera
}a tornada insegura del marit;
un p61 blanc 1i tral 1a cabellera
i els anys de Ia fruita Ii han desfet e1 pit.

CANT SEGO}I

I ara e1 record a1 seu neguit Ii parIa,
d'aque11 dia feixuc drhores tan greus,
en qud varen venir a visitar-1a
eI Comte Arnau i la muller i els seus,
que e1 Comte Arnau tenia senyoria
damunt del monestir de Sant Joan,
i va fer Ia visita com solia,
amb orgues i campanes repicant.
El1 la va veure timida i vermella,
va endevinar-Ii eI sentiment dejt,
i va dir-1i aquests mots a cau drorella,
tot vigilant que no el sentls ningt:
rrSou, Adelais, estiverola c1ara,
i no tinc ganes de Ilangar-vos flors;
v6s dtabadessa no en feu pas 1a cara,
i no 6s de monja aquest airet de1 cos.

CANT TERCER

EI Comte Arnau aixi crida i no caI1a
amb un mirar tan dur i tan maleit,
i es Ileva de1 seu cor lrescorrialla
que 1i restava encara de despit.
I el[a, plorant de ribia i de tristesa,
amb el cabell desfet i el rostre mol1,
e1 gran dolor tota virtut ll ha presa
per clavar-Ii les ungles en eI coll.
I ell diu als seus criats: -Treieu-la fora.-
I e1s servents, cox de fe1 i de verl,
sense gots dramor per 1lul1 que plora,
la treuen a 1es pedres del caml.



CENT OUART

Mes de sobte ha quedat esborronada
i ha fet Ia creu de pressa i tremolant,
perqu6 ha vist llambregar una flamarada
que sortia dels peus del caminant.
I no ha estat un encls de bruixeria,
que IuIL de 1a mestressa 6s ben despert,
i ha vist clar com la terra lengolia
i eI eaml romania tot desert.
Aleshores La dama sragenolla,
i diu: -D6u meu, eI[ mrha besat les mans,
i mthe deixat temptar com una f o1la,
i ilhe vist i no he fet la creu abans!-
I cerca en e1s seus fills 1a companyia,
Iresguard perdut, mirant-Ios se 1i fon;
veu e1 petit que dorm i que somnia,
i ajupint-se fins eIL li besa e1 front.

CANT CTNQUE

Per aix6 e1 meu deliri no descansa,
la meva passa no coneix desmai,
i em crema una fogaina de venjanga
que dins ilentranya no stacaba mai.
f si avui aquests brams i valentia
han estat valentia dresquirol,
ja cauri e1 Comte Arnau un altre dia!
Ja ILeparA Ia terra si D6u vol!

CANT STSE

Et vu11, perqud mirant-te les estrelles,
captenint 1a filosa i eIs diners,
del ramat escampat de Les femelles
has estat la que mrhas estimat m6s.
I la que jo he tractat amb mA m6s dura,
perd no mrha trait 1a teva o1orl
sabia que et tenia ben segura
perqud sabia que eres 1a millor.
No pensis en inferns ni purgatoris,
per6 fes que respiri eI teu a16,
obre b6 eIs ulls i mira'm i no ploris,
que jo em sento morir i estic serd.
I sranava enfosquint Ia veu malalta,
i Ia muller, encongint el sospirar,
1i va passar els dits blancs damunt 1a galta
i el Comte Arnau Ii va besar la mA.

CANT SETE

ta meva pena 6s c6rrer i sempre c6rrer
muntat en e1 cavall del meu neguit,
i ni para, ni minva, ni sresborra
la duresa del cAstig maleit.



La meva Anima viu empresonada
dins aquesta figura vacil.Iant,
mig espectre, mig carn desenterrada,
ombra i fumera i tenebr6s espant.
Tinc 1a nafra del ma1 viva i oberta,
perqud e1 repds no serA mai per mi;
la meva &nima sempre est& desperta,
cap cang6 Ia podria fer dormir.

CANT \N'TTE

I e1 Comte Arnau respon: -La vida meva
ha estat plena de joia dels sentits,
co.nec lamor i tot el fruit que l1eva
i la mel degotant de nits i nits.-
I ella 1i diu: -Lramor gue srarrapa
pe1 volt dels Ilavis i pe1 volt de1 fIanc,
no era Iamor encds de nina b1ava.
era un amor del greix i de Ia sang;
eI teu a1d en les bones companyies,
ha cremat rosa tendra i borrissol,
ha estat com bec de gaig damunt 1es cries,
i no bec perfumat de rossinyol.
Lramor 6s una cosa m6s segura,
no 6s aspre ni arrauxat ni desentds,
nom€s t6 un so1 desig lamor que dura:
donar-ho tot, perd no prendre res.-

CANT NOVE

Ai, cavall meu, no tthe tocat 1a brida
i em portes per les coves del desmai,
sols puc veure Ia ronya de la vida
i ilamor de debd no el veur6 mai?
Si 6s cert que e1 dol dfuna inima damnada
6s sentir-se privat de mirar D6u,
6s que trarrenquin D6u de Ia mirada,
i si aquest 6s eI dol i eI cistig meu,
acom puc cercar m6s caires de les coses,
que no sigui aguest negre on em morfonc?
iQue puc mirar, si vulI mirar 1es roses
que no siguin les punxes del seu tronc?
Si D6u va pastar lhome amb Ia saliva,
si eI m6n i alld que hi ha td un aire seu,
si en el conjunt de tota cosa viva
srendevina }ald de1 cor de D6u,
aquest a16 de1 cor, aquest verd tendre,
aquest caire de Ilum i claretat,
aixd 6s eI que mai m6s podri comprendre
e1 vel de1 meu dolor desesperat!



CANT DESE

Lligrimes de la galta eixarreida,
no despert€ssiu aquest pom de flors!...
Reposa, filla meva Margarida,
encara que em faci ma1 el teu repds!...
Perd per qud el meu grinyolar srarbora?
Per qud vinc a esguardar la teva Pau?
Canta eI gall negre, ad6u-siau, senyorai
el teu cavall trespera Comte Arnau!
Arri, cavall, encesa comPanYia!
Tu, Comte Arnau, enceta 1a canE6,
sense parar, sense dormir ni un dia,
amb e1 nas dins de1 rastre del dolor!
I atabalant planures i muntanyes,
mort i viu, v6s voltant eternament,
amb Ia tenebra aI fons de les entranyes,
amb la tenebra a1 moII de1 pensament!

Viladrau, L922
Port de 1a Se1va, L92B
JOSEP M. DE SAGARRA

FRAGMBNTS DEL POEMA DEL COMTE
ARNAU

de Joan Maragall

I

ELs timbals de 1'orgia ofenen 1'aire
de lthora matinal, que encara guarda
les quietuds de lfaire de 1a nit.

f surt dalt de cavall eI comte Arnau,
que porta la capa blanca,
i va veure ilabadessa
del Convent de Sant Joan.

EIs pastors per les muntanyes
tots de lluny guaiten com Passai
e1s pagesos tots tremo1en...

ItEs eI comte Arnaulrl

II

Adelaisa, Iabadessa,
Irespera mig desmaiada.
EIL travessa 1a caPella
amb 1a barba escabell-ada
de l'orgia de la nit.

Passa, i la deixa tota Profanada...



i entra rialler en 1a cambra d'Adalaisa.

AdaLaisa mig riu i estA contenta:
t6 1a cara carnosa i molt afable,
i un xic de sotabarba arrodonida,

i un clot a cada ga1ta.

IrI
*Treu-te 1a capa-Ii demana e11a-.
-Treu-te 1a capa, que et veur6 m6s gran.
*True-te tu eL manto que et veur6 m6s be1la,
-No, que s6 l'abadessa de Sant Joan.-

Canta una a1osa de Ia Part de fora,
per Ia finestra entra e1 sol bril-Iant,
el ce1 6s blau i resplandent lrhora:
eI comte i ltabadessa es van mirant.

n
Que 6s llarga leternitat!
Nom6s fa mil anys que corre
eI comte Arnau... i estA cansat.
Qu6 6s llarga lteternitat!

Totes les veus de la terra
se riuen del comte Arnau
perqud volta, volta, volta
bo i cercant son velI palau

-fill de Ia terrar-fill de Ia terra,
comte ltArnau!

I ara qud cerques?-I ara gud cerques?
Ah! ah! ah! ah!

-Cerco mon inima.-valgarm D6u va1!
-I a on Ia cerquesr-a on la cerques,

comte ltArnau?
-A casa meva-dueu-mthi, si us Plau.
-Tu no tens casar-tu no tens inima:

tens un caval1,
corre que correr*corre gue corre!

Au! au! au! au!

xft(

Cantant, cantant, nasgu6 1a infimia,
i descantant Ia redempci6;
e1 Comte Arnau tenia Ilinima
a 1a merc€ druna canE6.
Lo que la mort tanca i caPtiva,
sols per la vida 6s deslliurat:
basta una noia amb 1a veu viva
per redimir la humanitat.



GEOGRAF- I A
La serra de }lontgrony quedd per f er-tarnent def inida entre e1

co11 de 1a Bona ( 1890 m. ) i el- cim de 1a Berruga (1785 m. ),
entremig dels quals sraixequen els cims culminants del massls que
s6n el Roc dels Llamps {2046 rn. ), Pedra Picada (2055 m. ), puig
de Montgrony (1.996 m.) i eI puig Cubilar (1.995 m.). Entre
aquest puig i. els anteriors, srobre 1a depressi6 del- col1 de Coma
Ermada, nom que sovlntment se'f t6 com e1 de tot eI nrass is.
Moltes vegades, i en documents anLics i actuals, hem vist escrit
Coma Armada, i e1s que aixi ho harr preferiL, segurament que no
pretenen justificar a1 recordar que err aqLlests lndrets es ol'i es
produi una major resistdncia armada a les hir-rsts morisques/
hostigant-1es durant generacions i fins vencent-1es definitiva-
meiit en temps de Guifr€ e1 Pe1<is, liarry 815.

Els aiguavessos meridionals de 1a serra de Montgronyr cauen
precipitats fins al 11it del riu MerdAs o de t3ombrdn, en un
rlesnivell que va dels 1200 aL B00 m. Aquests faldars de muntanya
es caracteritzen per les vires er-icinglerades (lue formen com un
esgraonament- Precisament, entre dues draquestes m6s destacades
faixes d'espadats, es troba e1 PIa de Sant Pere/ presidit des de
f a m6s de 700 anysr per I'esg16sia rom&r'rica de1 propi rrom i, a1
seu dessota, a peu de cingle, es formen balmes i altres cavitats
naturals on L'any 804, segons 1a Lradici6, fou descoberta 1a
imatge de la Mare de Deu on ara hi ha la petita esglesiola, sota
aixopluc de 1a balma, tenint aI seu dessota 1es actualment
notables ed i f icac i ons de i santuar i .

E1s faldars meridionals de 1a serra de Montgrony ofereixen
un rel1eu orogrific ben diferenciat. A partir de 1a corba de
nivell dels 1.600 m. draltitud, aproximadament, fins a1 cim de
1a carena, la morfologia del terreny es mostra suau i ondulada,
amb escasses abrupteses, formant-se calms de gran extensi6 gue



tenen justa expressi6 en e1s propis topdnims: P1a de Pujalts,
Costa PubiIla, Rasos de Puig Cubi1, co11 de la Bona, etc. Es una
zona d'exce1. lents pasturatges, i com 6s 1dgic, durant toi
1'estiu, grans ramats d'ovins i bovins hi troben 11rrr nodriment.
Si aI comengament de 1'estiu ha estat pluj6s, tota 1a muntanya
stofereix com una catifa on el verd dels herbeis es mostra amb

tota Ia gamma de matizacions.
Altrament, e1 tram central dels faldars de mitjorn de la

serra de Montgrony, td unes caracterlstiques ben diferents
respecte e1 relIeu de 1es parts superiors de 1a serra. Aquest
sector central 6s e1 rejalme de les cingleres, de considerable
extensi6 i absoluta verticalitat. A I'indret on hi ha el satltuari
es formen tres graonades d'espadats f.lcilment observables, els
rluals, eyoporcionen a1 paisatge ulla gran espectacularitat.
Aquestes faixes de cingleres que voregen 1a mirntanya, es
caracter itzen Per 1a
gran quant i tat de
balmes, avencs, co-
ves i esplugues que
s'hi obren a cau-qa
de I'erosi6 exter ior
o de les corrents
aquoses srrbterrAn i es
o de les convulsions
sismiques. Draqui ve
que 1'home prehist-
dr ic , incapag de
fer-se edificacions
prdpies, hagu6s tro-
bat refugi, aixopluc
i lloc de defensa en
aquests indrets na*
turals que 6s on
s'han trobat e1s
testimonls que pale-
sen llur existdncia.
Lravenc de Sant Ou,
per 1a seva gran
boca i fond&r ia, 6s
e1 que ha tingut mes
notorietat. L'exis-
tdncia de taI diver-
s itat de cavitats
naturals, no 6s es-
trany gue hagi in-
duit a Ia veu popu-
lar a la invenci6 de
fets i facdcies 11e-
gendaries/ drentre
les quals, 1es de1
ml t ic comte Arnau,
sthagin expand i t
sense 1imit, ili mo.-
derac i 6 .

En 1a part inferior de1 massls orogrAf ic hi predominen unes
caracteristi.ques ben origi.nals. A causa de 1a constant acci6 que
ha durat milions d'anys, estrats rocosos/ inicialment horitzon-
tals, somuguts per fendmens tectdnics i per ka pressi6 de masses



lgnies de l t inter ior de 1a crosta terrestre, han esdevingut
verticals, fent que 11ur part superior emergeixi deI territori
formant crestes i arestes ben curioses, tamb6 model-ades per
I'erosi6 dels vents, pluges i glagades. EIs que pugin a Montgrony
seguint 1a carretera, podran observar aquestes espectaculars
cresteries en molts indrets/ perd, sobretot, a lrindret de1 moll
de 1a Foradadar on un penyal que barra e1 pas de 1a riera de
Garfull, stha batejat amb eI nom de Ia Cresta del_ Ga}1. Tamb6 en
Ia clotada de Sant Ou i al damunt de1 castel-l de Mataplana, s5n
ben visibles curiosos mondlits gue es drecen per damunt de 1a
massa arbdria. Aquests anticl-ina1s tenen gran extensi6 i es
perllonguen fins a les comargues veines de 1a Garrotxa, a
11evant, i al BerguedA, per 1a banda de ponent. Durant lrexcava-
ci6 de 1a carretera de Gombrdn es feren ben notoris estrats
rocosos estranyament verticals.

LA GEOGRAFI A ARNALDI ANA
Per tat drendinsar-nos en e1 domini del Comte Arnau hem de

fer cap a Gombrdn (o Gombreny). Es tracta d'un municipi de 1a
comarca del Ripollds situat a 1a va11 de1 riu MerdAs i sota
mateix de1 massis petri de Mogrony (o Montgrony). Es una poblaci6
drescassos recursos econdmics perqud ha perdut 1a tradicional
manufactura de 1a 1lana i de1 seu territorj. nom6s sern pot
conrear eL 4% perqud presenta un re]leu abrupte. Una empresa de
f ilats si.gnifica e1 principal mitj,) de vida dels gombrenesos.

A un qui-ldmetre esc&s de Gombrdn hi ha 1es restes de1
Castell de Blancafort o de les Dames oil, segons la tradicio, e1
Comte Arnau pract icava e1s rrmals usos rr i on, segons 1a 1legenda,
Itinima del Comte Arnau es presentava a 1a seva vidua. A tres
quildmetres de Gombrdn i en direcci6 a La Pobla de Ia Li1let, en
el Pont de 1a Foradada o Garfull, hi ha a 1a dreta la desviaci6
per pujar al- Montgrony. A pocs metres hi ha eI HoII de1 Comte,
on srhi celebraven akelarres i on, sempre segons la tradici6, e1
b6c (dimoni ) sremportava e1 Comte Arnau increpat per gats
(bruixes) despr6s del-s cerimonials orgiistics. E1 Gorg dels
Banyuts 6s un estanyol natural, en forma drolla, a pocs metres
de 1a confludncia deI Colobre o Torrent de Montgrony amb el
Torrent de Mataplana. D'aigua profunda i verdosa i desprds d'un
estimball de deu metres d'a1tura, s' amaga sota lrespessor dels
arbres. Part de dalt deL gorg, hi ha una pedra anomenada l-a Roca
del GaII otrr a mitja nit, cantava e1 ga11 i els genis malignes
desapareixien de 1r indret.

Tot fent Ia pujada cap aI Montgrony trobem les runes de1
Castell de Hataplana, es tracta de f indret m6s literari de tot.r
la ruta. Situat en un pujol de Ia val1 de 1'Espluga, fins fa poc,
nom6s sern podia veure 1'antiga capella rom&nica deI castell (St.
Joan de Mataplana) i eI mas Mataplana edificat tardanament prop
de1 caste11. Perdr lrany 1986 i a trav6s drun foratz uil equip
arqueoldgic va trobar Irentrada aI castel]. Segons 1a tradici6,
el Comte Arnau va ser senyor de Mataplana.

Reprenent e1 caml cap a Montgrony es travessa Ia Baga de la
Holina on e1 Comte Arnau anava de cacera.

I arribem a Hontgrony, millor dit Hogrony (l{ucronio o
Hogronio). En aquest indret hi havia. abans que res, un antic
castell ja esmentat e1 885. Aquest castell fou eI centre feudal
de la comarca fins que el Castell de l{ataplana nrabsorvis Ia



jurisdiccio. Per at6nyer e1 Pla de Sant Pere ca] passar pel
santuari de Santa Haria, edificat e1 1400 aprofitant 1a penya/
a trav6s d'unes escales excavades a la roca. Aquestes escales,
segons 1a can96, foren construrdes per ordre del Comte Arnau i,
en no pagal 1es soldades Segons e1 que Sthavia pactaL ("curu11esil
i no "rases") foren la causa de1 seu cAstig etern'

Des del P1a de Sant Pere es pot admirar 1a bellesa de
I'esgl6sia romanica, 1a costrucci6 de Ia qual 1a llegenda
I'atiibueix al Comte Arnau de qui diu, paradoxalment, QUe nfera
molt devot. L'inciret regaLa a1 visitant una panor&mica magnif ica
de tota 1a geografia arnaldiana-

seguim <les de 1a pista per un cami que ens porta a1 Forat
de Sant Ou (var:iant antiga d'Eudald), es un avenc de "14 m de
profunclitat, que fou exptorat e1 1910 per Mn. Norbert Font i
Sagu6 i un equip de col. laboradors. Fou tal f interds despertat
i Ia por i Ia curiositat populars que haviett st.lsciLat 1es
maldfiques contalles, Qu€ e1 dia de1 descens a Ia cova unes 300
persones seguiren des de f ora les inciddnc j.es de I'exploraci15
durant set hores.

segon 1a rontlall lstica i en part 1a l1egenda, €tr nits de
tempesta se setrten gemecs i plors de les Animes condemnades i,
des d'aquest forat, e1 Comte Arnau, entre espetecs de llamps i
trons, =..,rt de lrinf ern i cavalca pels aires en el seu cavaIl de
f oc.

Fins aqui e1 que podrlem anomenar la geografia estricta del
Comte Arnau. Pero, €5 c1ar, hi ha dos punts m6s que completerr
1'univers arnaldia: Ripol1 que significa e1 focus inicial de 1a
canE6 popular sobre el Comte Arnau i Sant Joan de les Abadesses.
La ilegen,la relaciona eI Comte Arnau amb 1'abadessa del collvellt
de Sant Joan.



VEGETAC I O

Les condicions climAtiques caracterlstiques de la zonal
tipus submediterrarri amb algunes estacions segues, forga p1uj6s
i amb fortes variacions de temperatura i humitat causades per
1'accidentada orografia deI terreny, condicionen 1a variabilitat
de l-a vegetaci6 ordenada en estatges altitudinals superposats com
6s normal a muntanya.

A les parts m6s inferiors de les valls podem trobar boscos,
barreja de pins i alzines, eue van desapareixent a mesura que
anem pujant per donar pas a algunes rouredes i fagedes. Els
estatges m6s alts s6n ocupats pe1 pl roig/ caracterlsti.c de
1 'a1ta muntanya.

A tota 1a comarca hj. ha un clar predomini de1 bosc de roure
martinenc (Ouercus pubescens) i roure rfe fu1la ampJ-a (Quercus
petrea), amb sotabosc r:rcupat per lroixos ( Buxus sempervirens ) i
falguera aquilina (Pteridium ac:uilinum), que a 1es zones d'obaga
i sols m6s calcaris 6s desplaEat pel pi roig (Pinus sylvestris).

Es freq[rent trobar prats de pastura,
1a vegetaci6 dels quals €s selecciorrada
per 1'home, co e1s m6s accessibles dels
es tatges intermitjos, i natural,
espontAnia, en e1s m6s enlairats.

A1s marges de rius, rieres i torrerrts
que conserven un mlnim cabal draigua 1a
major part de 1 rany, es poden trobar
joncede= (Aphvllathion gp.) i fen&s
( Brachypodium phoeniceoides ) .

A les zones m6s hurnides i frescals de
la comarca, aixi com en alguns obacsr BS
poden trobar fagedes ( Faqus sylvatica )

relativament extenses,
als estatges superiors

que arr iben f j.ns

Els estatges subalpins m6s alts de 1a
zona (1500 - 2300 m a1t) s6n ocupats peI
pi negre (Pinus muqo ssp. uncinata). Les
avetoses s6n forEa malmeses i s6n
escasses, reduint-se a alguns claps de 1es
parts m6s altes de ]a va1} del Ter.

M aduixera

En el" sotabosc arbustiu predomina e1 neret (Rhododendron
ferruqineum) i en espais m6s asolellats 6s habitual trobar bAlec
(Genista purqans) i ginebr6 (Juniperus comunis ssp. alpina).

A1s prats de 1

vegetaci6 tipica de
i Nardus stricta en

restatge alpi (mes de 2300 m a1t) es troba 1a
Festuca qautieri. a les zones m6s calciries,
e1s roquissers i sdls m6s Acids.

Centrant -nos m6s a 1a serra de i,Iontgrony, a part de 1a
vegetaci6 ja descrita, podem trobar alguns avellaners (Corylus
avellana) i bedolls (Betula pendula). La clotada de Sant Ou,



segurament a causa drun micro-c1ima molt especial, 6s ocupada per
una mescla molt singular drespdcies, amb pins rojals, faigs,
roures i molt altres arbres de fu1la caduca com ltave1laner,
freixe, aur6, blada, dLg blanc/ vern, etc. Tambe hi ha arbusts
com e1 boix i grdvols de notables dimensions.

E} faldar del puig de Montgrony 6s ocupat pe1 pi roig, molts
matolls de boix i alguns ginebrons. Des dtaguest punt fins
gaireb6 arribar a Gombrdn sralternen e1s boscos de pi i les
pastures, com 6s el cas del co11 de Jou, i m6s avaIl apareixen
fagedes. Els arbusts m6s abundants, a part del boix, s6n 1es
romagueres, argelagues (Genista scorpius ), garrics (Quercus
coccifera), brucs (Erica sp. ). rosers boscans (Rosa canina),
aranyoners (Prunus sr:inosa), etc.

A1s prats hi ha gran abund&ncia de f lors silvestres



FAI]NA
L'abundAncia de pinedes aIs vessants obacs a 1a va11 de

Gombrdn i fes escabrositats que caracterizen els faldars de 1a
serra de Hontgrony ha determinat 1a presdncia druna rica fauna
salvatge amb similituds a I'existent en e1s altres territoris de
1a mateixa comarca.

Grdcies a 1a informaci6 rebuda dels pagesos, buscarols i
caEadors, podem oferir una relaci6 fidedigna de 1a fauna
coterrAnia. Disposem tamb6 drun estudi gaireb6 exhaustiu de 1a
fauna de la comarca feta pe1 Grup drEstudi i Defensa de Ia Natura
de Ripo11. Lrdmplia informaci6 que cont6 ens permetria de donar
explicacions molt extenses i detallades respecte a 1a presdncia
i'rmodus vivendirrde gran nombre drespdcies dranimals que viuen
i prol i feren en aqueStS verals pir inencs . Per fer-ne una
pinzellada podem fer esment deLs

Hamlfers, gue per ordre de presdncia en e1 paisatge, s6n e1s
segirents: esquirols, taIps, conills, mostefes, gats mesquers,
erigons, faginesr gorjablancs i senglars. Des de fa uns anys es
localitzen isards a Ies parts m6s altes de 1a muntanyat sobretot
pe1 sector del co1l de la Bona. Tamb6 s'han vist muflons al col-l-
de] Remo16, precedents probablement dels que e1 govern francAs
va deixar a }a vessant nord de1 Pirineu de Nuria.

Ocells, en destaquen 1es garses, gaigs, merles, perdius,
esparvers / xor iguers, dl igots, i1 igues cuabarrades, tudons,
guat11es, tords, mussols, dlibes, ducs, etc- S'ha observat 1a
presencia d'algun exemplar de gallfer que es creia que ja eren
total-ment ext ingits en aquests indrets .

S6n nombroses les espdcies de moixons tant sedentaris com
de temporada: pardals, Pinsans, oxenetes, falziots, roquerols,
pit-roigs, rossinyols, pastorelles, mallarengues, passarells,
caderneres/ verdums, etc.

peixosr cfi els entollaments de1 riu MerdAs i e1s seus afluents
srobserva 1a presdncia de barbs i bagres, aixi coln crancs de riu.

R6ptils, especialment abundants als 11ocs assol-e11ats i poc
freq[rentats. De serps n'hi ha de diverses esp6cies, amb exemplars
de m6s de dos metres, totes inofensives, 1levat de 1'escurE6, e1
ver i de1 qr:a1 pot 6sser mortal com ja 6s sabut.

s6n abundant 1 ss imes 1es sargantanes i no tant els
llangardaixos. Tamb6 es localitzen salamandres en eIs indrets m6s
humits i d'aigfies quietes i crista].1ines. Pels to11s draigua i
les basses es poden trobar diversos tipus de granotes i gripaus.



CASTELL DE MATAPLANA
Antiga residdncia de

petit puig de Ia va11 de
carretera de MontgroDY, en
Ouasi del tot desaPareguda,
de Sant Joan de HataPlana,
castell, i un mas anomenat
Aguest fou el centre de 1a

Ltombra del malaventurat nComte Arnaun es
dramatisme i pregon serrtit feudalrtdamunt aquest
construcci6 castellera gaireb6 no en queda res, s
grdcil capella i e1 mas. Fou bastit en 1a part
Montgrony no sotmesa -per donaci6 de1 comte Guifr
monestir de Sant Joan.

1a familia Hataplana, situada en un
l tEspluga, que entronca amb 1a nova
el municipi de Gombrdn (RipoIl6s).
nom6s en resten la capella romdnica
de1 segle XII, antiga caPella de1

Hataplana, prop de lrantic castell.
baronia de Hataplana.

projecta tfamb

castell. De 1a
i exceptuem }a

de1 terme de
e el Pil6s- aI

Pot sorprende gue la situaci6 del castell de Mataplana no
tingui lrasprivesa dfacc6s que apareix en castells Adhuc de la
propia baronia, puix QU€, malgrat e1 seu nive1l orogrAfic, es
diria que 1a fortalesa queda en indret planerz ensotat i amb
poques condicions de defensa. Documentalment, dpreciem 1a funci6
residencial i palauenca draquest caste11.

Gricies a Ies excavacions iniciades lrestiu del 1985, van
apardixer les rulnes de1 castell-residdncia dels Mataplana,
palesant Ia importAncia que tenia aquesta residencia fortificada
orr durant segles, la nissaga dels Hug de Hataplana, posseidors
druna Baronia que ocupava bona part de 1'alta conca del riu
Llobregat i 1a valt de Gombrdn, hi tenia 1es seves activitats
integrades en fets i. accions de rellevant importincia histdrica
per al pa1s. Cuida aquesta acci6 arqueoldgica eI Departament
d'Histdria Mediterrdnia de 1a Universitat de Barcel-ona, sota el



patrocini de l-a Generalitat i 1a Diputaci6 de Girona i 1a
dirigeix en Manuel Riu, destacat erudit i bregat en tals accions.

La grandiositat de1 propi paisatge, amb res seves aplomades
i extenses cingleres, 1es cresteries rocosesr la infinitat de
coves, balmes, avencs i espluguesr les espessedats forestals i
altres accidents naturars, tot plegat, ha estat adient per tal
eu€, al costat de fets histdrics veridics, 1a veu popular hagi
inventat i imaginat un ctmul de fantasioses llegendes, sobretot
a lrentorn de personatges mltics com el comte Arnau, els vuit
Barons de la Fama i altres personalitats drinventades aureoles.
Baronia de Hataplana

Jurisdicci6 feudal sotmesa als senyors de1 castell de
Mataplana, a Gombrdn. comprenia e1s termes de Montgrony o Mogrony(Gombren), castellar de NrHug i Li11et i 1es parrdquies i
agregats de Broca i saus, sant vicenE de Rus i Maians, santa
Cecllia de Riutort, Sant Jaume de FrontanA, Palomera i Aranyonet.
A mitjan segle xr r I s'hi afegi -pe1 casament de Blanca de
Mataplana amb Galceran drUrtx- Ia vall de Toses.

EI terme apareix conf igurat a1 11arg de1 segle XrI, i reb6
e1 nom de baronia vers el 1350. EI 1373 Jaume Roger de pallars
la venguE a Pere Galceran de Pin6s, eu€ el 1376 en revengu6 unapart -e1s termes de Montgrony i Gombrdn i Aranyonet-a 1'abat de
sant Joan, que era el senyor alodiar m6s fort d'aquesta part de1
terme; aixl es desmembra 1'antiga baronia, i 1a part de Lilret
i castellar, amb 1a resta de petits termes, resti en poder dels
barons de Pin6s, senyors de BagA, que srintitularen durant segles
barons de Pinos i Mataplana.

Et primer personatge documentat d'aquest llinatge feudat
establert aI castell de tlataprana 6s un Hug {t) de Hataprana, no
identificat amb certesa. Entre el- 1173 i e1 l-]-'tl, 1a familia
Mataplana era formada per un Hug (rrr) de Hataprana, casat amb
Beatri.u. Guillem de Mataplana, casat amb Dor9a, i un pong de
Hataprana, germA d'Hug (rrr)r eu€ fou objecte de blasmes de1
trobador Guillem de Bergueda i, despr€s, d'un sentit plant de
condol amb motiu drhaver mort en una batal-la amb eIs sarrains,
entre e1 1180 i. e1 L185.

Vers e1 1185, un Hug de Hataplana, casat amb Sanga
probablement e1 trobador-, inicii una segona linia del 11inatge.
Lluitd a 1a batalla de Muretr or reb€ ferides que li provocaren
1a mort. Jaume rt a 1a seva crdnica, afirma que fou un ders
cavallers que a Muret fugiren i abandonaren eI seu pare pere el
catdric. Fou un gener6s protector dels trobadors, i e1s aco111
amb una gzan afabilitat a1 lux6s ambient de1 seu castelr de
Mataplana.

En una obra de1 trobador Ramon Vidal de Besalri tituladarJudici drAmorn, es descriu Itambient socialr €D temps de pdu,
der castell d'Hug de Hataplana. Diu aixl: rrEra a 1'estiu, tornava
lrestaci6 dolEa i el temps feia ren6ixer 1es fu1les i 1es flors,
perqud aixl que desapareixien 1es neus i 1a fredor tot seguit
I'aura 6s m6s suau. E1 senyor NrHug de Mataplana estava tranquil
a 1a seva mansi6, i hi havia molts rics barons que menjaven amb



goig, amb alegria i amb sumptuositat per tots els indrets de la
iafi. perqud hi estiguessin m6s agradablement hi havia jocs de
taules i drescacs per 1es catifes i. pels coixins verds, verme1ls,
indis i b1aus. Hi havia dames molt amables i Ia conversa era molt
cortesa i molt genti1...r'

Hug de Hataplana conrea la poesia de manela espor&dica,
sempre en forma de diAleq amb altres. Sens dubte, molt jove
encara canviA cobles humorlstiques amb e1 trobador i gran senyor
provenEal Blacatz i no menysprA de debatre amb un miserable
jogtar dit Reculaire en una tens6 interessant pe1 gue fa a les
referdncies als heretges valtlesos. La seva poesia m6s important
€s un sirventds contra e1 trobador Raimon de Mirava)-, on f'acusa
drhaver procedit contra 1a galanteria, Per ta1 com ha foragitat
de casa seva 1a seva mufler (na Caudairenga) amb e1 pretext que
era trobairitz i no tolerava que tingu6s un amant cortds. Miraval
1i replica amb un altre sirventds. En aquest debat llataplana, be
que defensa el vincle matrimonial (Miraval I'acusA de massa

"mulleratrrde na Sanga), tamb€ proclama ]a llibertat de 1a dona-
poeta, Que pot permetrers un amant cortds, com feien els
trobadors amb les dames.

E1 seu provengal 6s molt correcte, exempt de catalanismes,
i domina I tart de 1a versificaci6 trobadoresca.

SANT JOAN DE MATAPLANA
situada a 1a part de llevant i aI dessota de 1es

edificacions de1 castell de l{ataplana, hi ha I resglesiola
romAnica de Sant Joan de Hataplana. A partir de1 segle XfV, en
ser abandonat eI castell- com a residdncia, Sant Joan de Mataplana

passa a dependre de 1a parrdquia de Sant Pere de Montgrony.



Despr6s d, un lIarg per iode de decaddncia es reconstrul lredifici
i se'n modifica lrestructura bAsica. Restituida a1 culte lrany
1859, es vei6 profanada i malmesa en part durant els primers
temps de 1a guerra civil i romang6 en aquest estat de deixadesa
fini e1 1959, any en qud fou repalada i tornada al culte.S'hi han
realitzat importants millores que han culminat en eI seu
excel.lent estat actual-, d'admirat--1e presdncia en e1 paisatge,
amb eI qual stidentifica plenament.

T6 el portal a la faEana de ponent t coxonada pel campanar
d'espadanya o cadireta/ amb dues obertures corresponents a 1es
campanes. La volta de can6 €s coberta per teules morisques i amb

ilttses eI mur de Ia fagalla i 1'absis, situat a 1a part de llevant
de I 'esg16s ia.

A1 Museu d'Art de catalunya hi ha un costat d'altar
procedent d'aquest ternple, i aI Museu Episcopal de Vi-c una
pintura mural: un Angel de1 castell.

S ANTUAR I DE MONTGRONY

Er
al mig
escala

igit el segle XV,
d'una atrevida
que va de

1 'hoster ia de1 santuar i
a t 'esg16s ia de Sant
Pere de MontgronY.

La Cova de la Verge

Des de Ia placeta
de1 Santuari, €1 Primer
tram de 63 esglaons ens
condueix a1 portal de }a
Cova de la Verge,
edificada vers el 1400,
aprof i tant 1a roca, i
reconstruida e1 1550-5?.
Es de petites
d imerrs ions , ia que la
seva atrevida i curiosa
situaci6 no 1i Permet
altra cosa. L ' altar 6s
preEidit per 1a Hare de
D€u de MontgronY, dita
tamb6 de 1a Llet. La
imatge t xomAnica, fou
refeta en bona Part
despr6s drun incendi
casual de 1a caPella eI
1892.

Sota de1 santuar i,
a llevant i a una
altitud de 1250 m, hi ha
una font, dita de la
Hare de D6u de Ia tlet,
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amb una petita capel-1a de1 segle XVIII on hi ha gravada 1a
llegenda deI trobament, l'any 804t de Ia primitiva imatge de Ia
Mare de D6u, junt a una campana. fntervingueren en aquest prodigi
uns braus de1 comte de Mataplana i de la masia dels Camps. Lrany
1-527 es cobrl 1a font i en 1a capEalera srhi esculpl un baix
reLleu de 1a Mare de D6u, drun dels pits de 1a qual bro1la
lraigua de 1a font; 1a pietat popuJ-ar Ia convertl en patrona de
les dones lactants. Esculpida en pedra, hi ha una inscripci6 que
diu: rrES SE TROBADA - NOSTRA SENYORA - DE MOGRON - ANOMENADA
DE LA LLET _ EN AOUESTA FONT _ AMB UNA CAMPANA - QUE OBRAREN
GALCERAN DE PINOS - COMTE DE MATAPLANA _ EN LO ANY 8O4II.

Altres edificacions de1 conjunt del Santuari s6n:
lrhostatgeria, edifici de grans proporcions situat a1 peu de 1es
cingleres i ben visible des de 1a llunyania. La fagana, encarada
a migdia, t6 una extensi6 de m6s de 20 metres i cinc plantes. A1
costat de llevant, s'hi va construir, e1 L964, una torre qr:adrada
de sis plantesr aprofitades com a menjador i cambres. A1 pis
superior hi ha una gran sala des d'on es divisa un dil.atat
panorama.

I Ia casa del capellA-custodi, mossEn MariS Caste11s, capelle-
custodi. des de Itany 1954, promotor i executor de 1es importants
transformacions i millores que ha experimentat e1 Santuari.

SANT PERE DE MONTGRONY
Lresgldsia rominica de Sant Pere de Hontgronty 6s la

construcci6 m6s antiga i la situada a major altitud de tot eL



conjunt del Santuari, integrat, com ddiem, per altres
edificacions. Es a 1400 m a1t, al centre de1 pla de} seu nom,
estds entre dues faixes de cingleres, i seu d'un antic castell
i druna parrdquia documentats des de finals deI s.IX.

Srhi accedeix, des de1 Santuari, per una escala o grau
monumental, el Grau de Montgrony, cami guer mitjangant
successives graonades, salva un desnivell molt pronunciat. Una
graonada considerada monumental, donada 1a seva ampliriat
1'extensi6 i 1es caracter lstiques de f indret.

Arrenca de 1a placeta del Santrrari; un primer tram de 53
esglaons ens condueix fins a1 portal de Ia Cova de la Verge. Aqui
canvia de direcci6 i 77 esglaons m6s ens porten aI Pla de Sant
Pere, a frec de Itesgl6sia romdnica. A mig indret draquest segon
tram hi ha una artlstica reixa de ferro, construida I'any 1B8l-,
que deixa el recinte del santuari ai11at de 1'exterior.

Sant Pere de Hontgrony existia ja eI 899 i fou refeta el
1130i 6s romAnica, dtuna sola nau, amb tres absis trilobulats i
un atri davant 1a porta de1 mur de migdia, oD sraixeca tambe e1
campanar d t espadanYdr porta senzilla amb ferramenta,
caracterlstiques que comparteix amb molt altres tempJ-es escampats
per Ies comarqueS pirinenques i pre-pirinenques. Restaurada pels
bisbes Morgades ( 1BB0 ) i Torres i Bages ( 1915 ), i posteriorment
despr6s dels estralls de 1a guerra civil, aquesta esgl6sia es
troba en plena activitat. Hom hi celebrA festes de tipus
patr j.dtic i romintic, per tat com Montgrony ha estat f ont drutra
sdr ie de llegendes dpiques sobre 1a reconquesta de1 pais
(Quintilia de Montgrony -o Mogrony- hi ve a ser una mena de
Pelagi catala ) .

La insta1.1aci6 dtuna xarxa el6ctrica permet de contemplar
tota I'estructura interior i els tres altars recentment
arranjats. Presideix Italtar central un santcrist en majestat,
bona cdpia dtun exemplar romanic. A I'altar del lateral nord, hi
ha una imatge de ta11a del sant patr6, de tamany natural. EI
tercer altar 6s presidit per un crucifix de taI1a, tamb6 de mida
natural. A1 seu costat hi ha un vitrall amb 1a imatge de la Mare
de D6u de Montgrony en actitud d ramamantar lrinf ant Jesrls.

CASTELL DE MONTGRONY

El pIane11 de Sant Pere de Montgrony 6s seu d'un antic
castell i dtuna parrdquia documentats des de finals del segle IX-
Som en una terra de llegendes. De tot e} que la histdria no d6na
explicaci6, fa imaginaci6 -tamb6 1'erudita- troba dienda, a

l,tontgrony. Ja eI top6nim Hontgrony 6s embolcallat amb aquest
hAIii f fegendari, pels qui pretenen que deriva de rtMontcronrr o
ttMons-cronostt, mont de1 temps. Quina 6s Ia seva vertadera
etimologia? Algu suggereix que equival a I'Mont-gronyt" P€( 1a

fressa gru hi fa e1 vent... La real-itat 6s que en documents
anteriors a ltany 1000 lIegim: rtCastro Mogoroniott o f'Mogroniotr,
e1 887; trcelle Mucroniorr, trMOCrOniOt' O ftMochroniorr en altres
doeuments, dels anys 928 L 947 i en tres redactats vers el 985'
En 1a f orma catafanitzada 'tMogronyrr 6s com usualment trobem



escrit e1 topdnim respecte e1s segles baixos de 1'6poca medievall
dirlem, per tantr eu€ e1 radical rrmonsrr o rtmont,t 6s, si no
descartable, poc segur.

Es sobretot de 1'dpoca Arab i de la reconquesta que hom ha
abonat el terreny histdrico-Ilegendari. Aixi pren plaga 1a figura
de1 prlncep Quintilia, noble visigot eu€r altre Pelagi o peIai,
hauria resistit des de Montgrony eIs embats sarrains i, fent
draquest indret la Covadon{la catalana, hauria esbandit e}s moros
deI mateix Montgrony, de les Coves de Ribes, de 1a Coma dels
Moros, etc., i, amb un exdrcit congregat a Coma Armada (=Coma
Ermada), hauria lliurat una batalla decisiva als Closos, fent una

mortaldat al Fossar dels Moros. Hom precisa que
sarraicida ho hauria dut a terme abans del 736.

I thero i

Hi ha m6s llegendes. Tot plegat fa bonic, deixa ben
perfilada Ia histdria de l{ontgrony dels temps obscurs i,
positivament, e1s rectors de Montgrony saberen jugar, a finals
del segle passat, Ia carta de Ia covadonga catalana per salvar
1" joia arquitectdnica de sant Pere i refer e1 santuari, despr6s
del seu incendi.

La histdria documentada de Montgrony €s m6s eixuta i
concisa, perd, tanmateix, stinicia primerencament. Cap a Itany
880 era senyor de1 castell lrestrany personatge anomenat Esclua,
propietari tamb6 de b€ns a les viles cerdanes dtAl1 i Ger. EntrA
en religi6 i arribA a 6sser bisbe intrris de Ia Seu d'Urge11.
Abans del BB5 va vendre eI castell a1s comtes Guifrd i
Guinedilda. La propietat de1 castell va passar dtEsclua al comte
Guifr€ er Pi16s, i aquest va cedir-Ia tot seguit a1 monestir de
monges benedictines de sant Joan de Ripoll o de les Abadesses,



e1 qual va fundar entorn de ltany 885, posant-1o sota 1a potestat
de Ia seva filla Emma, 1a primera abadessa.

E1 castell de Hontgrony i I'esgI€sia de Sant Pere restaven
situats en un lloc fronterer deI pagus o comtats drAusona i
Cerdanya. En 6sser dividits els comtats entre e1s fi1ls de GuifrE
e1 Pi16s i prendre cos els comtats de Berga i de Besalri,
Montgrony es consideri, en e1 successiu, de Cerdanya o de BesalO.
Amb Ia creaci6 i lrenfortiment del vel castell de l{ataplana,
aquest absorbi Ia jurisdicci6 de1 castell de Montgrony.



DESCRIPCIO
Temps parcial
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pista reemprenem e1 caml seguint-la cap
sentit ascendent.

00h 00 ?

00h 04'

00h 05 |

00h 07 |
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Sortim a peu de carretera per una pista que segueix
para1.1e1a a Ia que puja a1 Santuari de Montgrony.
De j.xem aquesta pista a 1 tesquerra i seguim per 1a que
va vora Ia riera de Garfu11, gue seguim aigires amunt.

Creuem 1a riera per un pont i fem cap a1 Mo11 deI
Comte. Situats a 1a petita esplanada davant e1 moll,
agafem un corriol- que puja. Ca1 creuar una porta de
ferro ( recordeu-vos de tancar-1a ) . E1 corr io1 puia
fortament fent un pare11 de ztga-zagues.

Situats damunt e1 mo1 1, el corriol planeja. A 1a
nostra esquerra queden les restes de 1a bassa cr:berta
d'herbes i matol1s. A1 cap de poc se'ns ajunta, per La
dreta, un corriol. Nosaltres seguim recte.

Arribem a una bifurcaci6, 1a branca dreta, eueplaneja, ens porta a una petita resclosa des d'on
podem veure e1 gorg des de daIt. Ca1 tornar enrere
fins a la bifurcaci6. [,a branca esquerra baixa fins al
11it de Ia riera, gue creuem, i un cop a 1'altra riba
remuntem fins arribar a1 peu del gorg, des dfon es pot
veure la cresta de 9a11. Tornem enrere f j.ns al punt on
hem creuat eI riu, ara seguim un corriol ascendent que
ens porta a la pista en el punt on aquesta descriu un
ample revolt.
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Situats a 1a
a la dreta en

00h 09,



00h l2l

0 0h 14,

00h 18,

00h 23,

00h 27,

00h 30 r

00h 34,

00h 47 |

00h 53'

01h 03,

Aproximadament 50 m abans d'arribar a un
buscar un corriol a 1a dreta que baixa al
riera i que ens porta a1 gorg dels banyuts.
forga embrossat i poc visible. Despr6s de
gorg cal tornar a 1a pistaz gue seguim
ascendent.

pont, ca1
11it de 1a
E1 cami 6s
visitar e1
en sentit

Just abans d'arribar aI pont on stajunten eIs torrents
del P1a de }a Pera i de Sant Ou. agafem una pista, a

I I esquerra, que puja. Ca1 passar pel costat dtun
cotxe abandonat. E1 carnl 6s forga dret, anem seguint
una l1nia de conducci6 eldctrica

Deixem un corriol a la dreta que baixa cap al- Lorrent
de lrEspIuga. E1 caml gue nosaltres seguim esdev6 a
estones conffis i una part transcorre per damunt drun
roca11is. Creuem per sota 1a 1lnia eldctrica. E1 caml
a estones puja fortament.

Quan s'acaba 1a forta pujada e1 caml planeja entre
bosc, a la nostra dreta i a 1'altra banda del torretrt,
podem veure, enlairada, I'ermita de Sant Joan, a 1a
qual ens dirigim.

Poc abans que la pista in j.ci i un petit revolt, a.;af em
un corriol, un xic embrossat, a 1a nostra dreta, Que
baixa suaument fins a1 capgal de1 torrent, QUe creuem
per riamunt d'urt roca111s. Anem seguint e1 corr ioI
entre boscl a estones esdev6 esborradis.

Creuem un altre petit torrent
Ara ca1 pujar pel dret (campi
on hi ha I'ermita de Sant
Hataplana.

i fem cap a uns prats.
qui pugui) fins a1 pla
Joan i eI castell de

Ens situem al pla on hi ha 1'ermita i e1 castell. Per
sortir-ne anem en direcci6 a la pista i la seguim en
sentit descendentr cdP a la dreta.

Arribem a 1a pista que puja aI santuari de Hontgrony
i 1a seguim per 1a dretar QU€ baixa suaument.

Just en un revolt de 1a pista, agafem un corriol a

1'esquerra que creua e1 torrent de1 Colobre, afluenL
de 1a riera de Garf ul-1, i gue Puja f ortament. A

estones e1 cami 6s forga erosionat i anem caminant per
entre reguerots.

Creuem una filferrada i continuem puiant. El caml
encara €s erosionat. La va11 es va tancant i nosaltres
ens dirigim cap a la seva capgalera.

Arribem finalment a1 coII de Jou, enmig de bosc i
pastura. Ens enfilem per un rocallis que tenim a 1a
nostra esquerra, un cop dalt anem seguint pe1 Ilom del
serrat deI co11 de Jou, enmig de boscr eh direcci6 a1
santuari que veiem penjat davant nostre- No hi ha
corriol marcat i ca1 anar seguint fins trobar una

0l-h 27 1



rq f/ur
a estones va
santuar i tot

Ld dVcr!tjr1r utl UctltlL dSCeIlCIent,
per damunt de roca i que

pujant per unes escales.

esrrec, que
ens mena a1

01h 52'

02h 30 |

Un cop al santuari entrem dins el recinte i podem
visitar 1'edifici, Ies escales fetes construir peI
comte Arnau, que ens duran a l_a cova de Ia Mare de D6u
edificada sota una l:a1ma i, si seguim prrjant, a
lresgl6sia de Sant Pere, situada a1 p1a de1 mateix
nom. Des dtaquest punt -i si e1 dia 6s prou clar-
podem contemplar una dmplia i be11a panorAmica de les
serralades que ens envolten: Coma Ermada, Costa
Pubi11a, i molt m6s 11uny, 1a coneguda silueta de1
Pedraforca i la serra d'Ensija. Acabat de visitar e1
recinte tornem a La porta principal i seguim Ia pista
en sentit descendent.

Arribem a un revolt on hi ha un torrent que creua 1a
pista per sota un pont. En aquest punt, i un xic
enlairat, ca1 agafar un corriol que ens durA fins a1
forat de Sant Ou, seguim forEa estona i a certa algada
e1 torrent de1 mateix nom, sempre per entre bosc. El
caml 6s marcat amb senyals de color taronja. Despr6s
de visitar eI lIoc, caI que tornem enrere fins aI
santuari i, draqul, fins a Ia porta deI tancat que hi
ha aI caml que baixa a Gombrdn.



03h 10 |

03h 19,

03h 231

03h 251 Sortim draquest punt per
malmds per 1es aigDes,
trencal Is.

Des de 1a porta seguim baixant i a1s pocs minuts i a
la nostra dreta serns ajunta un corriol que ve de1
co11 de Jou, on hem estat abans. Continuem avali.

Passem una esllavissada de terreny que es troba damunt
druna cinglera. Uns troncs de fusta fan de barana. El
petit mirador ens ofereix una espectacular panordmica
de 1a serrada i 1a va11. Anem seguint e1 caml que
transcorre pe1 cap de 1a cinglera, baixa suaument i a
estones ens deixa veure restes de1 primitiu empedrat.

Passem a prop de les ruines de can Pau, envoltat de
prats. E1 caml baixa i continua essent empedra'L en
alguns trams. Poc temps despr6s, deixem a la dreta un
corriol que puja, ara nosaltres baixem rApidament fent
un parel1 de ziqa-zagues i despr6s continuem recte
fins a fer cap a un prat enmig de dues torrenteres.
Podem veure, des d'aqu1, altres edificacions mig
enrunades que formen part del VeInat de Palomeres.

un caml que baixa, forga
i que presenta diversos

03h 31,

03h 321

03h 37 r

03h 431

03h 50,

Fem cap a un filat amb porta (recordem-nops de deixar-
1a tancada). Continuem veient trams empedrats dei
cam1.

Arribem a 1'alEada d'un dipdsit de cimerrt i un xic m6s
avaIl podem veure una capella on hi ha 1a imatge de
Sant Francesc, al costat i enmig drherbes hi ha una
fita que ens recorda que som a1 caml del Santuari.

Creuem una altra tanca que hi ha a1 cam1. A baix i a
1'esquerra tenim eI torrent de BarrueIl i davant
nostre Gombrdn -

Travessem e1 torrent i despr6s dtuna breu pujada ens
trobem amb les primeres edificacions del pob1e.

Arribem a Ia carretera,
fins arribar a1 peu de
P1a9a. A lraltra costat
espera e1 dinar.

1a seguim cap a lresquerra
1 'esg16s ia, a 1a Font de l-a
hi ha 1a fonda Xesc on ens
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ANOIIENADA Tz\MB6

qual miraculosa Inatge se

S. PERE DE GOMBRENY,

Yostra llum, sagrada aurora,
del moltal es guia y nort:
le lllonlgrony Reyna y Senyora,
h'aheu aoslres fi,lls ri port. -

Quan I !)spanya dominava
Ia mitja lluna cruel,
Catalunya, trista, alsava
humils srlplicas al cel;
de son Deu suspira y plora
pus no li'n queda recort: etc.

Com un temporal que liassa
assolant horts y conreus,
Io moro a[ cristiA arrebassa
fins als aspres Pirineus;
aquest, espera aqui I'hora
de sa victoria d sa mort : elc.

Compassiu, Deu li fabrica
nova torre de Davit,
y Ell mateix s'lri fortifica
ab altra hermosa Judit;
Covadonga salvadora
es il{ontglony de aquesta sort: etc.

Uns qaquers, que junts guardavan
prop Ia lbnt son bestiar',
notaren s'agenollavan
dos bous com qui vol orar;
corre l'un, l'altre ja adora
Mare y {ill ab gran conhort: efc.

Dfl

a

ilfl N,u S,n

Al senyor de flIataplana
prest Ia nova n'han portat,
y qual s6 de una campaua
remou d tot lo vehinat;
en menos quasi de una hora
tot lo pobte sab sa sort: elc.

Admirats de un tal portento
Salomd y QuintiliA,
plens de jirbilo y contento
6 la font varen an6.;
y 6 la Yerge, que enamora,
fan presents de molt import: e/c.

Huch son castell'vol donarvos
per ferne voslre,palau,
mes, ay, Yos voleu quodarvos
mes propet de aquest cel blau,
per poder ser defensora
de nostres camp.s, vinya y hort: e/c.

Yos voleu, Senyora, seurer
en eixos oims de llontgrony,
perque aixis vos pugan yeurer
vostres fitls de molt mes.lluny;
siau, donchs, Ia conductora
de nostre embarch y transport: elc.

Desde l'any vuytcents y quatre,
que'ns salvareu del inioh,
tren pogut per Yos abatre
sempre mes al enemich;

ilI0I{TfiH0}{T,
DB LA LLBI',

veilera eil la ;' :-

BISBAT DL] VICH.

en vostra ma protector'a
hem trobat sempre ressort: efc.

Sou pe'l mariner estrella,
{ncora pe'l naufragant,
I'aurora clara y mes bella
pe'l viatger, que va errant;
llansau cadenas ii fora
pe'l qui te de Yos recorL: e[c.

A la mare que amorosa
vol criar Io seu infant,
si acut 6 Yos, piadosa
Ii donau llet abundant;
{ la 6nima pecadora
feu deixar lo cami LorL: etc.

l'Io saben per experiencia
Qombreny, comarca y vehins,
per aix6 ab gran concurrencia
ptofessons y pelegrins
r,os visitan 6 tota hora,
y postrats diuhen A chor: etc.

TORNADA.

Si'l dimoni'ns ve 6 la vora
A Yos clarniim ab cor fort:
De Montgrotty freyna y Senyora,
'[ralteu uoslres fills d port.

9. Post partttnt Virgo intiolata perm,ctnsisti. ry . Dei genitrie intercede pro nobis.

OREMUS.

Deus qui salutis cetdrnce, Beatre Mnt'ice Virginitatefecinda, hu.ttrano gd.neriprentia prestitisti: tribde
qucesllmus' ttt ipsam pro nobis interci,derc senliamus, per qaarn meruimus auctoiem oite susc:ipere.
Driminum nostrum Jesum Christtcnz Filiun tuttm. d. Arnen.

Wieh: Irrrp. de R,. Anelacla.-1884.{
s!)



CASTELLAR DE NIHUG
Aquest municipi de 1 I Alt BerguedA ocupa 1 'extrem NE

draquesta comarca, tocant ja al Ripo116s, amb la quar t6 contacte
per dues bandes: al N el limita la ltnia de crestes que separa
La capgalera de1 Llobregat de 1a conca de1 Ripo1lds, terme
munici.pal de Toses, i a 1rE I'Ari ja e1 separa de1 terme de
Gombrdn. Tamb6 limita per lrextrem NtI amb Ia Baixa Cerdanya. Per
la banda de 1a prdpia comarca deI Bergueda, limita amb Baga i
Broci a 1'W, i amb la Pobla de Lillet pe1 S.

Dins el terme hi ha les fonts del Llobregat, situades a mig
quildmetre, aproximadament, de1 pob1e, per 1a banda de ponent.
Es un indret molt visitat per turistes i grups dtexcursionistes.
La resta de 1a xarxa hidrogrdfica 6s formada per torrents i
barrancs de poca importancia i de curs irregular i per lrArija,
que neix a1 terme municipal de Gombrdn, a tocar del 1lmit
oriental de1 terme de castellar; segueix despr6s aquest llmit
durant un 11arg trajecte.

El nom de Castellar de NrHug ha estat objecte de discussi.ons
pel que es refereix a 1a segona part de1 topdnim. La grafia
actual fou adoptada en una dpoca relativament recent, admetent
com a certa Ia suposici6 que es referia a un personatge histdric
de nom Hug (Hug de Mataplana, per exemple). perd hi ha proves
documentals que semblen indicar guer en realitat, aquest nom
provd de nuce (nucz ED catali), mot que indica corrent o origen
drun corrent d'aigua, i que podria referir-se mol-t probablement
a les fonts de1 Llobregat gue originen aquest riu dintre e1 terme
municipal.

Des de1 segle xrr castellar pertanyia als dominis dels
Mataplana, dominis que cap a1 1350 adquir iren categor ia de
baronia, centrada en 11ur caste1l, situat en e1 pobre vel de
Gombrdn. E1s Mataplana afavoriren i. estimularen e1 poblament de
CasteLlar en diverses ocasions.

E1 poble de castellar de N'Hug te una situaci6 exce1.1ent,
arrecerada arran dtuns espadats rocosos forga impressionant, e1s
BalEosr eue e1 protegeixen dels vents del N. De1 repld on es
troba el poble e1 terrenys davalla esglaonadament cap a 1a vall
de I'incipient Llobregat.

Lredifici m6s destacat de1 pobre 6s7 sens dubte, 1'esg16sia
parroquial de Santa Maria. Malauradament de lresgl6sia rominica
bastida el segle xr enresta nom6s 1a nau fins al creuer, amb 1a
seva vorta, i er campanar, una torre sdlida, quarirada, amb
finestres cobertes per uns arcs adovellats de mig punt. Tamb6 ho
6s 1a porta dtentrada, austera, amb doble arc adoverlat de mig
punt degradat. La porta, de fusta, molt deteriorada, conserva
encara una elegant ferramenta.

Entre les festes de castellar de N'Hug es destaca, moderna-
ment, e1 concurs Internacional de Gossos drAturar eua se celebra
cada any lroltim diumenge dtagost. E1 concurs fou creat a Ribes
de Freser, perd com que acaba desapareixent e1s germans Josep i
Joan Armegou de ca1 Fanxic6 e1 traslLadaren a castellar de N'Hug,
on se celebra des de1 1961.



EL MONESTIR DE RIPOLL

El monestir de Rlpoll, un dels grans centres de repoblacio
de la Catalunya Velli a I'alta edat mitjana (per aixd ha estat
anomenat, d€ 1a nenalxenga engd, el bressol de Catal-unYa),.fou
fundat pel comte Guifrf e1 pefOs vers el 879, quan iniciava
des del Ripol16s 1a campanya de recuperaci5 de l-es terres oso-
nenques per uni-r els seus dominis patrimonlals d'Urge]l i de
Cerdanya amb els comtats de Barcelona 1 de Girona, QU€ 11 ha-
vien estat concedits el- 878. L'erigi, dins 1a regla benedicti-
n&, a la confludncia de1 Ter i de1 Ereser, i el nom de Rivus
poif""= o Rivi Pul1o procedeix d'un topbnim fluvial arcaic que
1a denominaci6 de1 monestir va perpetuar.

E1 comte encomand Ia nova casa monastica a1 prevere Dagui
de Gr6ixer, que en fou e1- primer abat, vers e1 8BB 1 flns el
gA2 t i dotd arib importants prddits de les valls de RipoII i de
Sant Joan el- nou cenobi, per a1 qual destinava com a futur
abat eI seu fill Radulf (qu" m6s tard preferi ser bisbe d'Ur-
ge1I). Poc despres, e1 eA5 1a fundaci6 pe1 mateix Guifr6 del
io, *or,"stir dL Sant Joan de Ripol1 (despr6s de 1es Abadesses)
privd el- de Ripo1l de part de 1l primltiva dotaci6 (1a divisi6
&,ambd6s patriinonis ei trobava a Ia Ribamala, prop del Ter) '
Perd el monestir reb6 aviat noves dotacions a1 Bergueelh, a 1a

Cerdanya, a Osona, aI Bages, al Giron6s, a }a Noguera, etc' 6s
a dir, a tots e1s territoris senyorejats per Gulfr6 i els seus
successors, que Ii permeteren Ia ripida creixenga que e1 con-
verti en eI m6s important, en tots conceptes, de Catalunya du-
rant molts segles.

EI 888 es consagra I'esg16sia de Santa Marj-a, €l 935 es re-
f6u i es consagrh una segona esgl6sia, i eI 977 Arnulf, abat
de Ripoll i bisbe de Girona, feu consagrar encara una nova es-
ql6sii, que el 1,032 el bisbe i abat Ol-iba arnplid encara amb un
€r"rr=""p€" amb set absis i dos campanars i consagrd de nou' EI
89O es consagrEr Ia veina esgl6sia de Sant Pere, )d descrj-ta,
per a parrbquia dels servenis i dels homes establerts a la
ialr, Lsql6Jia que era propietat del cenobi '

A partir de mitlan segle X es formd dlns e1 monestir un im-
pori"ii scriptoriim, dI qual- doni un qran impuls 1'abat oliba
irooa-aa), on-es copiaren llibres litrirglcs i piatosos, de gra
mhtica, matemErtiqueS i altres ciEncies, aixi com algunes famo-
ses biblies minida"=, com 1es conservades a Parisi a la Biblio
teca Vaticana.

Lrempenta religiosa de1 cenobi es tradui en 1es nom]:roses
fundacibns i fifiifs creades pel monestir de Ripo11, com Gual-
ter, sant Pere Gros a cervera, santa Maria de Haid, €1 co1l de
Panissars, Banyeres i Sant Quinti de Mediona; es destacd da-
munt aquestes 1a fundaci6 de Santa ltaria cle Montserrat, 91
;;;; m.i'nestir benedicti catald, fill i hereu de 1'esperituali-
tat ripoll-esa.



A mitjan segle XI hi hagu6 un perioile de turbacions, a cau-
sa d'una sdrie d'abats intrusos, posats per interessos feudals
i per culpa de les depredacions fetes per nobles verns 1 pels
mateixos comtes de Besalri, protectors de la casa, situaci6 que
intentd de resoldre el comte Bernat If de Besalt, que eI l-070
uni e1 cenobi al de Sant Victor de Marsella, monestir que era
aleshores un dels capdavanters de l.a reforma romana o gregoria
ana que lluitava contra 1a sj-monia i Ia subjecci5 de 1'esgl6-
sia al poder dels laics. E1 1-l-69, quan eI monestir tenia 75
monjos, trenci. la dependdncia amb Marsella, i- tingu6 encara un
segle de forq:a vitalitat.

A1 segle XIII comenqrd e1 seu declivi, tot i 6sser durant a1
guns segles e} monestir de m6s prestigi dins la Congregaci6
Claustral Tarraconense, de la qual- formd part des de l-a seva
craci6 (1215). Des de mitjan segle XfV s'accentud 1'estanca-
ment i }a minva del monestir, a causa de1 despolclament qieneral
del pais, de }a pbrdua de Montserrat, que s'independeitza eI
1402, i- encara m6s guan l-a casa comengh a ser dlrigida per
abats comendataris, a partir del 1-460. L'esperit reformista re
coll-lt afs decrets del Conc1l1 de Trento i afs capi.tols de 1a
Congregaci5 Claustral de1 1563 i el 1566 retornd l,abadia
al-s abats regulars, i es reorqanitzd 1a vida mondsti-ca, perd
e1 monestir ja no recuperd 1'esplendor antiga, i al moment de
Ia seva exclaustraci5 i destrucciS (1835) contava nom6s 18 mon
jos.



LES CONSTRUCCIONS MONASTTQUES

E1 conjunt monumental de Ripoll 6s format per 1a seva esg16
sia, amb l-a magnifica porta, i alguns elements antics guardats
al claustre i en una antiga capella o dependbncia dins l'atri
que precedeix la basilica. La quasi totalitat dels edificis
mondstics desaparegu6 amb f i-ncendi del 1835 i durant el 11arg
periode d'abandonament, eue perdurir fins eI L878.

L'esg16sia correspon, efectivament, a 1'aixecada per 1'abat
Oliba, perd aquesta havi-a sofert al llarg del temps modifica-
cions substancial-si Ia primera a mitjan segle XV, quan, a cau-
sa del terratrdmol del 1428, s'havia enderrocat una bona part
d'un dels campanars que flanquegen l-a fagana i havien caigut
les antigues voltes romdniques, que foren reemplagades per
unes altres de gdtiques, i l-a segona i m6s important eI 1830,
quan les cinc naus prirnitives foren reduides a tres i tot f in
terior fou recobert amb revestiments i motllures de guix, sota
els imperatius dels nous gusts neocldssics.

La part m6s genuina 6s Ia del creuer i eIs set absis del se
gle XI, tot i que }a part superior de I'absis central i e1 cim
bori, eu€ s'aixeca a Ia intercecci6 de la nau principal i eI
creuer s6n una pura invenci6 de 1'arqui-tecte restaurador -que,
segons ell matei-x confessd, s'inspird en el cimbori de 1a vei-
na esgl6sia de Sant Jaume de Frontanyd-, igual com 1a volta a-
planada de Ia nau central i de les pilastres i columnes que se
paren Ia nau central-.

L'rinic campanar que resta sencer fou modifi-cat a1 seu dar-
rer pis i en els merlets que e} coronen, iqual com es f6u de
nou eI coronament del campanar mutilat a 1a banda esquerra de
la fagana.

En el creuer i- en eIs murs interiors de la nau central es
troben les tombes comtals de molts dels comtes de Besalri i de
Barcelona, de Guifr6 el- PiI6s a Ramon Berenguer IV (1es despul-
Ies comtals sufrj-ren profanacions en Ia destrucci6 del mones-
tir, eI 1835 i en Ia guerra civil del 1836-39). La tomba de
Guifr6 el Pil6s 6s a I'extrem esquerre del creuer, i t6 cardc-
ter provisional des de la restauraci6i Ia m6s monumental 6s a
I'extrem de1 creuer, ld de Ramon Berenguer IIT el Gran, forma-
da per una gran urna de1 segle XIf, en relleus que representen
Ia mort i les exbquies de1 comte, situada dins un arcosoli sos
tingut per capitells de1 segle X de l-'anomenat estil califal;
eI relleu del comte a cavall a la part superior de l'arcosoli
6s una obra moderna de Josep Llimona. EI brag esquerre del cre
uer, prop de Ia tomba de Guifr6 e1 PiI6s, hi ha eI monument
commemoratiu de Ramon Berenguer IV eI Sant, de qui es perderen
l-es restes eI 1835. A1tres tombes menys vistes, s6n 1es de Ber
nat I Tal-laferro i d'altres comtes i comtesses i magnats de la
casa de Besalf,



Darrerament s'han fet excavacions al presbiteri i a la part
dreta del creuer, a 1a recerca d'una hipotdtica cripta, que de
fet no existia, i, en canvi, han aparegut un gran nombre de
tombes de pedra amb f interj-or antropombrfic o altres de 11o-
ses o d'obra, anteri-ors a la basilica d'oli-ba, QU€ envoltaren
la capgal-era de la basilica consagrada el- 977 .

La portalada ripollesa 6s, sens dubte, I'obra d'escultura
romdnica m6s important del- pais, a pesar de 1a degradaci6 de
la pedra en qub fou construida a mitjan segle XII. La seva com
plexa decoraci6, que fou definida per Jacint Verdaguer com rrl.a
Biblia impresa aI cor de Catalunyatf, €S divideix en set fran-
ges horitzontals, oD es desenvolupen diverses escenes bibli-
ques i alegdriques; Ia part superior, sobre 1'arc del portal,
representa I'esql6sia triomfant entorn de1 Pantocrdtor o D6u
Omnipotent, envoltat dels si.mbols dels evangelistes i dels 24
ve11s de l'Apocalipsi, conjunt molt ben conservat i amb restes
de 1a policromia original, eu€ abans decorava tota la portala-
da; al centre, hi ha escenifi-cats diversos exemples que caI se
guir a la Terra per arribar a D6u, i a 1a part inferior, perso
natges destacats que simbolitzen 1'Esg16sia militant. A sota,
a 1a part m6s malmesa, hi ha representacions d'animals fanths-
tics i dels set pecats capitals.

El claustre se si-tua a 1a part meridional- de ia basilica;
comenqat a 1a fi del segle XII, en temps de I'abat Ramon de
Berga (1,1,72-1205) | on es continui fins dos segles despr6s, en
temps de l-'abat Galceran de Besora (1381-83) i de1 seu succes-
sor Ramon Descatllar (1383-1408), i Ia galeria superior no es
completd fi-ns eI princlpi del segle xVI. Tot i la diferdncia
d'dpoques, el conjunt presenta una certa unitat, per tal com
foren sempre respectades 1es proporcions inicials. Perd la j-co
nografia i la temdtica de 1es parts escultbriques, especial-
ment els capitells, revel-a clarament l-a diferdncia cronoldgica
i l'evoluci6 d'estils.
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JUSTIF]CACIO

D'aquest Ereball se h'han fet un total de 70 exemplars numerats. Aquest dossier
stha confeccionat per facilitar un contingut documental als components de 1a

XX a sortida de "C0NEGUEM CATALUNYA", que sota aquest nom gen6ric organitza
1a Secci6 de Cultura de ltA.E.Ta1aia. Draltra banda, cal esmentar que aquesta

activitat rep el patrocini de lrAjuntament de Vilanova i 1a Geltr0.

Han preparaL aquesta sortida: Blanca Forgas
Lluis Forgas
Salvador Buti
Iiarcel. lina Simon
I,lane1 Vidal
FI.Carme Barcel6

Tamb6 hi han col.laborat: Josep i"i. Also (portada)
Toni Sagarra
Virtut Castro

EXEI.,IPLAR NO .6.L

Vilanova i 1a Ge1tr0, 16 de juny del 1991

0.||.tt

ARXTU




	CCC19910616_020_0000.pdf
	CCC19910616_020_0001
	CCC19910616_020_0002
	CCC19910616_020_0003
	CCC19910616_020_0004
	CCC19910616_020_0005
	CCC19910616_020_0006
	CCC19910616_020_0007
	CCC19910616_020_0008
	CCC19910616_020_0009
	CCC19910616_020_0010
	CCC19910616_020_0011
	CCC19910616_020_0012
	CCC19910616_020_0013
	CCC19910616_020_0014
	CCC19910616_020_0015
	CCC19910616_020_0016
	CCC19910616_020_0017
	CCC19910616_020_0018
	CCC19910616_020_0019
	CCC19910616_020_0020
	CCC19910616_020_0021
	CCC19910616_020_0022
	CCC19910616_020_0023
	CCC19910616_020_0024
	CCC19910616_020_0025
	CCC19910616_020_0026
	CCC19910616_020_0027
	CCC19910616_020_0028
	CCC19910616_020_0029
	CCC19910616_020_0030
	CCC19910616_020_0031
	CCC19910616_020_0032
	CCC19910616_020_0033
	CCC19910616_020_0034
	CCC19910616_020_0035
	CCC19910616_020_0036
	CCC19910616_020_0037
	CCC19910616_020_0038
	CCC19910616_020_0039
	CCC19910616_020_0040
	CCC19910616_020_0041
	CCC19910616_020_0042
	CCC19910616_020_0043
	CCC19910616_020_0043A
	CCC19910616_020_0044
	CCC19910616_020_0045
	CCC19910616_020_0046
	CCC19910616_020_0047
	CCC19910616_020_0048
	CCC19910616_020_0049
	CCC19910616_020_0050
	CCC19910616_020_0051
	CCC19910616_020_0052



