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INTRODUCCIÓ 

Avui, aquí, passejarem. Anirem d’un lloc a un 

altre, caminarem a poc a poc pel simple plaer 

de fer-ho, i escoltarem i ens endinsarem en una 

vall, la nostra.  

En aquest passeig per les veus literàries que 

ressonen per la Vall de Camprodon, ens 

perdrem entre els colors de la primavera 

gaudint dels nostres paisatges, sentint les rialles 

de les fonts tot recordant personatges i històries 

de la nostra gent. 

 

 

 



 
 

 
LA LLEGENDA DE SANT JORDI  
 

Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un monstre 
ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar, i tenia un alè tant pudent, 
que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava l'aire i produïa la 
mort a tots els qui el respiraven. 
 
El monstre era l'estrall dels ramats i les persones, i per tota aquella contrada 
regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de 
Montblanc van pensar en donar al drac, cada dia de menjar a una persona, per 
intentar calmar-lo. El problema, era trobar la persona que volgués sacrificar-se 
cada dia per ser devorada pel drac. 
 
I així fou com després d'una llarga discussió, els vilatans van decidir sortejar 
cada dia qui seria la persona que aniria a para a l'estomac del drac. I així ho 
feren, i sembla ser que la jugada els va sortir bé, l'abominable bèstia se'n 
deuria sentir satisfeta, per que deixà de fer estralls i malifetes per aquelles 
terres. 
 
Però heus aquí que un dia, la sort feu que li toqués ser devorada a la filla del 
rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica, elegant. Tenia el cor 
de tots els ciutadans robats, i per aquest motiu centenars s'oferiren per 
substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever, la seva filla era com 
qualsevol altre. Si li havia tocat hi havia d'anar. 
 
I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la bèstia, 
mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit com la princesa es dirigia cap al 
sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del monstre, un jove cavaller, 
amb una brillant armadura , muntat sobre un cavall blanc, La donzella se'l mirà i 
l'advertí: 
- Fugiu! fugiu ràpidament d'aquí! noble cavaller, si us quedeu per aquí, 
apareixerà la bèstia i només us vegi us devorarà. 
 
El jove cavaller, se la mirà i li contestà 
 
- No patiu jove donzella. Si sóc aquí es per què hi he vingut expressament. He 
vingut des de molt lluny per protegir-vos a vós i a alliberar el vostre poble 
d'aquesta fera. 
 
No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera, davant 
l'horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una intensa però breu 
lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, 
que va deixar malferida a la terrible bèstia i la matar. De la sang que en brollà, 
en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa 
hagués vist mai, roser del que el jove cavaller en tallà una rosa i li oferí a la 
princesa. 
 
 



 
 
 

LLEGENDA DE SANT PATLLARI 

En un Poblet dels Alps francesos anomenat Embrun es trobaven les relíquies 

de sant Patllari, antic bisbe del poble. 

Uns frares benedictins van decidir anar cap a Embrun a robar, segons diuen, 

les relíquies del sant per tal de portar-les cap a Espanya. En possessió de les 

relíquies, els monjos les amagaren dins d’una bóta i tot seguit les van carregar 

sobre un burro. En passar per Camprodon l’animal va decidir parar-se i no 

avançar més. El monjo forçava el burro per tal que continués caminant, i 

aquest, enfadat, va tirar tres coces a terra, d’on brollaren tres sortidors d’aigua, 

que avui en dia encara es poden veure a la font que porta el nom del sant. 

El monjo, cansat d’estirar el burro, el va deixar lliure, i aquest va entrar al poble 

de Camprodon i va passar per l’església del Carme, la de Santa Maria i, 

finalment, va entrar al Monestir de Sant Pere, on es va quedar .Llavors van 

decidir deixar les restes a Camprodon. Actualment les podeu trobar dins de 

l’església de Santa Maria. 

Camprodon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LLEGENDA DE LA MAGESTAT DE BEGET  

 

Originàriament, la majestat era en un convent de monges situat al cim del 

Bestracà. Un dia les monges van ofendre la majestat, que va decidir marxar del 

convent. Un matí la van trobar a la porta de l’ermita del Remei, però des d’allà 

la majestat encara podia veure el convent de Bestracà i va tornar a marxar fins 

a arribar al riu de Beget. Un traginer de Beget que passava per allí la va trobar i 

va decidir carregar-la sobre el seu burro i tornar-la a Bestracà. El burro no volia 

caminar i el traginer li va dir: “Tira o rebenta!”. I el burro va quedar rebentat. 

Aquest fet va fer pensar al traginer que la majestat no volia marxar de Beget. 

Des de llavors és a l’església de Sant Cristòfol. 

La confecció de la majestat 

Una altra tradició conta que la majestat és obra d’un monjo del convent de 

Bestracà, el qual, any rere any, carregat de paciència i devoció, va modelar la 

talla utilitzant la fusta d’un roure. 

Beget – Camprodon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LLEGENDA DEL SENYOR DE ROCABRUNA  

A la tardor de l'any mil cent onze -l'onze de novembre per ser exactes- després 
de sentir la missa oficiada per l'abat de Sant Pere, després de combregar i de 
demanar l'empara de la Mare de Déu, Feliu d'Adalbert, al capdavant d'un grup 
de valents cavallers, va abandonar la seguretat dels murs del castell dels seus 
avantpassats per anar a combatre els sarraïns que havien instal·lat un 
campament al bosc de Rocabruna. Aquell va ser un intent a la desesperada 
d'agafar els infidels per sorpresa i d'evitar que assetgessin el castell. La 
gosadia dels cavallers va ser insuficient per vèncer l'enemic. El senyor de 
Rocabruna va haver de contemplar com els alfanges afilats dels mahometans 
decapitaven els seus homes i els caps eren penjats als arbres per ser devorats 
per les feristeles. A ell, en canvi, el van torturar, li van arrencar els ulls i el van 
deixar lligat a una soca plena de fongs perquè tingués un desenllaç lent i 
dolorós. El cavaller, intuint que no trigaria a morir i que els sarraïns atacarien el 
castell, va implorar l'ajut diví. 
Quan tornà en sí, Feliu d'Adalbert cavalcava en un corser blanc i la seva 
espasa resplendia. A costat seu, enlairant l'estendard dels Rocabruna, hi havia 
Sant Miquel, l'arcàngel. Al darrere els seguien una legió d'àngels que 
esperonaven els seus cavalls per arribar prest al castell que ja s'albirava allà 
lluny. Era una fortalesa sòlida, construïda per resistir les escomeses més 
ferotges. Les torres semblaven inexpugnables i, tot i així, els sarraïns no 
s'havien aturat. Res no els deturaria fins que haguessin saquejat l'últim racó del 
castell, fins a endur-se dones i nens i massacrar els vells. El cavaller Feliu i 
l'exèrcit angelical atacaren l'enemic amb audàcia i contundència i aconseguiren 
reduir-lo. Davant d'aquell miracle, els infidels que restaren vius abraçaren la 
religió dels vencedors, perquè el déu que els havia donat la victòria era el més 
poderós de tots els déus coneguts. Un cop alliberat el castell, Feliu d'Adalbert 
no va aparèixer ni viu ni mort. Només es va trobar la seva espasa clavada en 
una soca, d'on brollava una font d'aigua miraculosa que tenia el poder d'atorgar 
la fe a aquell qui no creia, l'amor cap als necessitats i l'esperança en la vida 
eterna.  
Un segle després, Benet de Costabella, un jove novici afeccionat a la literatura, 
va donar el text per conclòs. El va rellegir i, satisfet, s'acostà al mestre. 
-Aquí teniu,pater. L'he escrit en la llengua del poble, sense fer servir cap 
expressió complicada, tal com vos m'heu indicat. I també he mirat de posar-hi 
imaginació. Com que estem lluny de la ruta dels pelegrins, si volem que el 
monestir tregui rendiment de l'aigua de la font del bosc de Rocabruna, la 
llegenda cal que sigui ben escabrosa. 
Ni el mestre de novicis ni Benet de Costabella s'adonaren de l'ombra que es 
passejava per l'estança, que travessava els murs i després es perdia entre 
l'espessorall del bosc.  

 

 

 

Rocabruna - Camprodon 



 
 

LA CONFRARIA DEL ROSER  

L ' origen de la devoció a la Mare de Déu del Roser s'inicià en moltes 

poblacions catalanes al segle XVI. La victòria de l'exèrcit cristià, dirigit per Joan 

d'Àustria, sobre l'otomà, encapçalat per Ali Paxa, a la batalla de Lepant, el 7 

d'octubre de 1571, fou el fet històric que propicià l'arrelament de la devoció vers 

la Verge del Roser. Interpretacions religioses expliquen que la victòria s'assolí 

gràcies a les pregàries realitzades, a petició de Joan d'Àustria, pels confrares 

del Roser del convent de Mont-Sió el dia de l'enfrontament bèl·lic. Com a prova 

de gratitud, el Papa Gregori XIV, pels volts de l'any 1590, instituí el mes 

d'octubre com a mes dedicat a la Mare de Déu del Roser. Es desconeix la data 

en què es creà la confraria a Llanars, ja que les tropes franceses en venir a la 

població, el 9 de juny del 1794, cremaren l'arxiu parroquial i consegüentment la 

documentació de la confraria. No fou fins l'any 1815 quan es tornà a instaurar 

aquesta entitat religiosa. Josef Pérez de Tobia, canonge de la catedral de 

Girona i governador del bisbat de Girona, autoritzà, 1'11 d'agost, la creació de 

la confraria i la redacció dels estatuts pels quals s'havia de regir el seu 

funcionament. Els estatuts, integrats per deu clàusules, foren aprovats el 23 

d'agost del 1815. Tota persona, fos home o dona, de qualsevol condició social 

o situació econòmica, podia formar-ne part. També s'estipulava que cada 

confrare resés, quan li fos possible, un rosari a la Verge del Roser; en cas de 

complir-ho, tenia dret a participar en totes les celebracions religioses que 

s'organitzessin. Entre d'altres deures també s'indicava que anualment s'havia 

de celebrar una processó, encapçalada per la imatge de Ntra. Sra. del Roser, i 

diverses misses en recordança dels confrares difunts. El llibre de consuetes de 

la parròquia de Sant Esteve de Llanars també assenyalava els actes litúrgics a 

celebrar en honor a la Verge. El dia de la M.D. del Roser es dirien completes a 

l'altar del Roser, i l'endemà es faria missa matinal, processó, i es cantarien els 

goigs. També hi hauria un ofici destinat als confrares i les absoltes. En les cinc 

festivitats de Nostre Senyor Jesucrist - nativitat, purificació, anunciació, 

assumpció i concepció- es dirien completes el dia abans, es cantarien els goigs 

i la missa aniria a càrrec dels confrares del Roser. Fins no fa gaire encara se 

celebrava, el primer diumenge d'octubre, la festa del Roser. Els actes que 

integraven la festivitat eren les audicions de sardanes, els balls, el passant, 

l'ofici solemne i el ball del Roser. Joan Amades en la seva obra Costumari 

català, recull els moviments dels dansaires, la tonada del ball del Roser, i 

explica la manera correcta com ha d'executar-se. El ball, executat per quatre 

parelles de pabordes, seguia el so del flabiol i el tamborí que tocava un pastor. 

La tradicional festa del Roser perviu actualment gràcies a la recuperació del 

ball, que després d'un interval de temps de no celebrar-se, fou recuperat i 

presentat públicament el 28 de setembre del 1997 en el marc de la festa major 

de Llanars.    

Llanars 



 
 

 

LLEGENDA DE FEMBRA MORTA 

La llegenda de la fembra morta diu que una minyona va desafiar el fred i els 

fantasmes i va pujar de nit a la muntanya, cap el coll al camí del Costabona i 

els puigs Sistra i Moscós. Hi va pujar perquè escoltava l’amo del mas Galceran 

que explicava que hi va veure, tot buscant una vaca esgarriada, un fantasma 

voltat de llumetes i no s’ho creia. Així que va pujar a comprovar-ho, tota 

valenta. Sent dalt del coll, hi va clavar un pal al terra per demostrar on havia 

arribat, però no es va adonar que se li va clavar a la faldilla i en marxar va notar 

que alguna cosa la retenia i de l’espant el cor se li va parar i va morir. 

Molló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LA LLEGENDA DEL MARINER DE SANT PAU DE SEGÚRIES  

Fa molts i molts anys, un mariner vivia a l’Empordà i feia viatges mar enllà fins 

a Mallorca. La seva família l'esperava impacient quan tornava de la mar per 

gaudir les hores de lleure tots plegats. Però un dia, tot es va capgirar. Quan era 

mar endins, el cel s'enfosquí com les entranyes d'una balena i un vent 

huracanat començà a sacsejar amb fúria la nau. Tot invocant a la verge del 

Carme va aconseguir salvar-se mentre veia com la nau se li feia miques. Quan 

arribà a port, veié desesperat com la mar havia arrasat la seva casa i s'havia 

endut tots aquells que estimava. Sol i trist, va agafar l'únic objecte que li 

quedava: un rem, i decidí allunyar-se del mar fins a un lloc on ningú no 

conegués què era el rem que duia amb ell. 

Era la tardor i les fulles dels arbres començaven a caure quan va arribar 

a Banyoles. Les noies filaven vora el llac, semblaven bona gent, però quan va 

veure l'aigua del llac, va recordar-li massa la seva antiga llar i va decidir marxar. 

Tot caminant i buscant un lloc on quedar-se, ja era prop de nadal i va decidir 

parar-se a Besalú. Els nois i noies del poble jugaven a la plaça, estaven 

contents, i fins i tot el convidaren a afegir-s'hi. Però quan preguntà a una noia si 

sabia què era l'objecte que portava i li va dir que era un rem, va decidir seguir el 

seu camí. 

Mirant les serralades, va travessar boscos i prats i arribà a Olot. Ja era dilluns 

de Pasqua i quan va veure un grup de gent reunida en un dels barris d'Olot es 

va parar. Celebraven la Pasqua i ballaven el ball del triai. Tot i que els va trobar 

bona gent i acollidors, quan va demanar a diverses persones què era l'objecte 

que portava i una li va respondre: un rem. Va pensar que calia continuar el seu 

camí. 

I va arribar a Sant Pau de Segúries. Des del primer moment s'hi sentí com a 

casa. Allà també estaven de festa, en una ermita a prop del poble. Ells si que 

van prendre el seu rem per una pala de forner, que és un pala per treure i posar 

el pa del forn. I allí es va quedar, va refer la seva vida, va tornar a formar una 

família, va fer de pagès i va construir una masia que avui encara podem veure. 

La masia s'anomena: El mariner de Sant Pau. 

Per això també el gegant de Sant Pau és un mariner per recordar aquell home 

que un dia va arribar al poble per quedar-s'hi 

Sant Pau de Segúries 

 

https://ca.wikibooks.org/w/index.php?title=Empord%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://ca.wikibooks.org/w/index.php?title=Mallorca&action=edit&redlink=1
https://ca.wikibooks.org/w/index.php?title=Banyoles&action=edit&redlink=1
https://ca.wikibooks.org/w/index.php?title=Olot&action=edit&redlink=1
https://ca.wikibooks.org/w/index.php?title=Pasqua_de_Resurrecci%C3%B3&action=edit&redlink=1


 
 

 

LA HISTÒRIA DE LA RAL  

Els orígens del poble es remunten a l’edat mitjana tal i com ho evidencia que 

entre finals del segle IX i primers anys del segle XI es troba documentat el 

topònim Segúries amb diverses variants: Seguriliis (898), Segurilias (904) o 

Segurilies (1054). 

Des de la primera meitat del segle X aquesta contrada va estar sota la 

jurisdicció del monestir de Sant Joan de les Abadesses; l’any 1127, l’abat 

Berenguer Arnau obtingué del comte Ramon Berenguer IV permís per establir 

un mercat setmanal a la població. 

Sembla que aquesta patí els efectes del terratrèmols esdevinguts el 1152 i que 

l’abat Pere Soler (1203-1217), n’ordenà la reconstrucció. L’abat que el succeí, 

Arnau de Cursavell, concedí carta de poblament i franqueses el 1217 als que hi 

vivien o bé volguessin establir-s’hi, malgrat això, la població no passà mai de 

30 o 35 focs, xifra que disminuí a menys de 20 degut a la pesta negra del segle 

XIV. 

Durant aquest període, el veïnat de la Ral, adscrit al municipi de Sant Pau, va 

tenir més importància que aquest per motius administratius. L’explicació és que 

el rei Jaume I volia fundar una vegueria a Camprodon, però davant la negativa 

del monestir de Sant Pere de Camprodon a cedir la vila perquè passés a ser de 

domini reial, el monarca aconseguí, de l’abat de Sant Joan, el pla de Miralles 

el 1248. En aquest indret establí un nucli urbà, anomenat la Reial, en què hi 

situà la vegueria. L’any 1206 la jurisdicció s’estenia per Sant Joan, Sant Pau, el 

Riberal de Sant Joan, Surroca, Ogassa, Sant Pere Espuig, Santa Llúcia de 

Puigmal, Sant Salvador de Bianya, Tregurà i Salarça. 

Un altre fet que corrobora la importància de la Ral és que el 1388 s’hi construí 

una església dedicada a Santa Maria de Gràcia; l’actual data del 1609 quan es 

va refer la primitiva. La vegueria amb els anys anà perdent competències fins a 

la seva abolició el 1716. 

L’estancament de la Ral coincidí amb el progressiu creixement urbanístic i 

demogràfic del nucli de Sant Pau, al segle XVII tenia 51 famílies; l’any 1787 hi 

vivien 379 persones, xifra que el 1860 fou de 486. 

La Ral – Sant Pau de Segúries 

 

 

 



 
 

 

LA LLEGENDA DEL POBLE DE SETCASES  

Setcases té un origen llegendari que diu que una família de ramaders, un pare i 

set fills que no havien pujat mai a muntanya, es va aturar al pla dels Hospitalets 

perquè les ovelles pasturessin. Quan feia dos dies que hi eren, va començar a 

nevar i els fills restaren meravellats perquè no havien vist mai aquelles volves 

blanques. Corregueren a dir-ho al pare que era cec. El pare els explicà que allò 

era neu, que arribaria a cobrir tota l´herba i que les ovelles es moririen de fam. 

 

Van anar-se´n tot seguit avall i el pare va decidir que romandrien allò on hi 

hagués saüc i allà es van quedar. El lloc era plaent i cada un dels fills va 

construir la seva cabana. Per això el poble que va créixer a l´entorn de les 

primeres cabanes és conegut amb el nom de Setcases. 

 

Actualment el nombre de cases ja és molt superior al dels seus inicis; fins i tot 

el nombre d´hostals i restaurants sobrepassa la llegendària quantitat de set. 

Però, tot i aquesta evolució de les edificacions, Setcases segueix sent un bonic 

paratge del Pirineu Oriental on hom hi pot trobar la pau i la tranquil·litat que les 

grans ciutats no ens deixen gaudir. 

Setcases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LA LLEGENDA DELS LLETISSONS 

Conta la llegenda que anys enrere, el campanar de l’església del poble estava 

tot ple d’una herba anomenada lletissó que calia treure-la perquè no donava 

bona imatge al monument. El poble va decidir que calia netejar-ho i pensant 

com fer-ho van arribar a una conclusió: penjar un burro amb una corda i enfilar-

lo al capdamunt del campanar per tal que es mengés els lletissons i d’aquesta 

manera netegés el campanar. 

I així ho van fer, van agafar el burro, el van estacar pel coll i van començar a 

enlairar-lo cap al campanar. La gent que observava l’espectacle es mostrava 

satisfeta en veure que el burro reia, ja que treia la llengua. Però va resultar que 

el burro no reia sinó que treia la llengua perquè al estacar-lo pel coll l’havien 

escanyat. D’aquí que a les persones del municipi se’ls conegui com a 

“lletissons” o “lletissones”. 

Vilallonga de Ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LLEGENDA DELS DOS AMANTS DE LA ROCA  

El senyor del castell de la Roca de Pelancà estava molt enamorat de la filla del 

senyor de Rocabruna. Aquell amor era correspost, però l’anhel dels dos 

enamorats d’unir-se en matrimoni topava amb una certa oposició per part del 

pare d’ella. D’acord amb la noia, el de la Roca la raptà. Aleshores el pare, 

indignat, reuní gent dels seus dominis i anà a assetjar el castell del seu 

ultratjador. Passat un quant temps, i davant la impossibilitat de sostenir-se, el 

de la Roca aconsellà a la seva amada que es lliurés al seu pare, suposant que 

la perdonaria; ell ja desapareixeria per tal de no caure-li a les mans. La noia no 

ho consentí i volgué compartir la mateixa sort del seu estimat. Assaltat el castell 

i sense cap escapatòria possible, tots dos, abraçats, es llançaren per la part 

més alta del cingle.  

 

La Roca – Vilallonga de Ter 
Llorenç Birba i Perramon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

CLOENDA 

Diuen que entre l’escriptor, el lector i el 

territori hi ha un vincle estret, una relació 

sensible i fràgil. El paisatge és capaç d’inspirar 

les més belles paraules i de donar veu a les més 

petites sensibilitats. 

Ens hem passejat, al bressol d’aquestes lectures, 

per una terra coneguda i estimada. I potser, 

sense adonar-nos-en, hem aprés a mirar i a 

escoltar de nou la nostra Vall. 

 

Moltes gràcies a tots vosaltres,  

per acompanyar-nos. 

 
 

 
 



 
 
 

ORGANITZA 
 
 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon 
Oficina de Turisme de la Vall de Camprodon  
C/St.Roc, 22 17867 – Camprodon  
Telf. 972 74 00 10 

         turisme@valldecamprodon.org  
              www.valldecamprodon.org 
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Biblioteca municipal  
Adreça: C/ Catalunya, 1 - 17867 Camprodon  
Telèfon: 972 130 628  
E-mail: biblioteca@camprodon.cat 
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