


© 2013 Josep Guijarro, pel text i les fotos

© Daniel Úbeda, per la foto de l’autor

© 9 Grup Editorial, per l’edició
Angle Editorial
Muntaner, 200, àtic 8a / 08036 Barcelona
T. 93 363 08 23
www.angleeditorial.com
angle@angleeditorial.com

Primera edició: setembre de 2013
ISBN: 978-84-15695-40-0
Dipòsit legal: B. 19062-2013
Imprès a Romanyà Valls, SA

No és permesa la reproducció total o parcial d’aquest llibre,
ni la seva incorporació a un sistema informàtic,
ni la seva transmissió en cap forma ni per cap mitjà,
sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per gravació o altres mètodes,
sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.

Guia fantàstica de Catalunya Tripa.indd   4 31/07/13   11:25



Josep Guijarro

GUIA FANTÀSTICA  
DE CATALUNYA

Llegendes, enigmes i misteris no resolts
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Pròleg

De llibres de misteris n’hi ha molts. En aquest que teniu a les vos-
tres mans s’han rescatat aquells fets de casa nostra que encara estan 
vius. 

Al programa Divendres de TV3 comptem amb la col·laboració 
del que hem anomenat «periodista de l’insòlit», en Josep Guijarro. 
El nostre objectiu, des de fa quatre anys, és descobrir cada setmana 
les tradicions o peculiaritats d’una població catalana. Enmig d’una 
multitud de temàtiques per tractar, sovint apareix algun enigma, 
alguna llegenda estranya o misteriosa que per a aquella població és 
important i que continua a l’ordre del dia malgrat que va tenir lloc 
fa desenes, centenars o milers d’anys. És aquí on entra en escena en 
Josep Guijarro. 

Poques vegades veus una persona capaç d’aplegar infinitat de 
documentació i coneixement d’aquests fenòmens —que personal-
ment m’espanten tant— i de transmetre-ho d’una manera tan cla-
ra i entenedora. Pots demanar-li informació de l’indret més recòn-
dit del planeta que ell, ràpidament i amb precisió, et desplega un 
munt de dades impossibles d’assimilar per als que som analfabets 
en aquesta disciplina. Són trenta anys de perseverança i dedicació 
a aquest món dels misteris. Una de les particularitats que admiro 
més d’en Josep és la seva posada en escena en funció del mitjà de 
comunicació que el demana. Rigorós, seriós, però també disposat 
a jugar quan es troba, per exemple, en un magazín de tarda a la 
televisió. Et pot parlar d’una habitació encantada d’un hotel amb 
dades que avalen allò de què parla, però acceptar al mateix temps 
que el presentador passi una nit en aquell hotel i sigui filmat per si 
l’encanteri vol fer-se present en directe. Els mitjans sovint dema-
nen aquest joc, i crec que és bo parlar d’aquests temes amb un 
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punt d’humor, per fer que entrin en aquest món fins i tot els més 
escèptics.

Aquest llibre us mostra part de la riquesa d’aquest país, Catalu-
nya, en forma de llegendes i misteris. La majoria formen part d’un 
llegat cultural i tradicional, s’han transmès de pares a fills, i a partir 
d’ara també es conservaran en aquestes pàgines. En els últims tren-
ta anys molts pobles han convertit algunes d’aquestes històries en 
actes festius de primer ordre. El recull que ara llegireu, molt més 
enllà de si tendiu a la credulitat o a l’escepticisme, us transportarà i 
us passejarà per tots els racons del país a través de dades contrasta-
des, experiències viscudes per tercers i explicades per una persona 
que es desviu per l’insòlit. Bona lectura.

Espartac Peran
Periodista i presentador  

de Divendres (TV3)
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Introducció

No sóc historiador, només un curiós, un heterodox, un cercador 
inconformista que al llarg dels seus viatges s’ha topat amb nombro-
sos interrogants per als quals la ciència actual encara no ha trobat 
resposta. Cadascuna de les meves notes, al llarg d’aquests darrers 
trenta anys de recerques, és una peça més d’un trencaclosques ge-
gant la solució del qual pot donar resposta a algunes de les pregun-
tes existencials.

El llibre que tens ara a les mans és una mena de quadern de 
bitàcola amb dades, vivències, impressions i també profundes re-
flexions que tenen com a escenari comú els Països Catalans. No 
dic Catalunya perquè, a banda de polèmiques polítiques o qües-
tions independentistes, he inclòs en aquest estudi petites referèn-
cies a successos i llocs de l’Aragó, les Balears, València i fins i tot 
del sud de França, que per la seva vinculació històrica amb Cata-
lunya ens han marcat culturalment, al marge del sentiment na-
cionalista que cadascú tingui, que naturalment és subjectiu. És 
més, si et puc avançar una primera conclusió és que els esdeveni-
ments que recullen aquestes pàgines no entenen de fronteres: són 
universals.

Els orígens de moltes tradicions semblen procedir d’un tronc 
comú, i com podreu comprovar presenten notables paral·lelismes 
amb llegendes de llocs remots del planeta. Sembla entreveure’s un 
pla, un objectiu dissenyat fa milers d’anys per prendre forma ara, 
als primers anys del tercer mil·lenni. Ara que desapareixen les fron-
teres, que creix més que mai la idea d’una «aldea global», es fa més 
important conèixer les nostres arrels, saber què s’amaga darrere de 
les nostres tradicions i comprovar que cadascuna és l’aportació de 
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nombrosos granets de sorra llegats per les diferents cultures que van 
envair-nos en el passat.

I és que per aquesta terra van passar ibers, fenicis, grecs, cartagi-
nesos, romans, visigots, àrabs i francs, que amb el pas dels segles ens 
van deixar mites, llegendes populars i fantasies pseudohistòriques. 
A la geografia catalana sembla haver desembarcat el mític Greal, al 
nostre territori van ser perseguits els càtars i els templers. Les seves 
verges negres evoquen, encara avui, la força i la màgia d’aquestes 
latituds més enllà del cristianisme, un coneixement que es remunta 
als orígens ancestrals.

Només a la comarca de l’Empordà s’han catalogat 114 dòlmens 
amb més de sis mil anys d’antiguitat. Alguns s’alineen amb centres 
sagrats, en una mena de xarxa d’energies subtils que —asseguren 
alguns— són capaces de canviar el destí.

En molts d’aquest llocs es van edificar després temples i con-
vents, ermites o monestirs, i van néixer al seu voltant creences i 
supersticions. Nombroses tradicions ens transporten a aquest pas-
sat màgic, i moltes festes assenyalen solsticis i equinoccis, cosa que 
demostra el profund respecte dels seus pobladors per la natura. Els 
nostres boscos han amagat éssers de llegenda, com fades i follets, i 
d’altres de més temuts, com dracs i gegants. Què hi ha de cert en 
aquests relats? Són fruit de la imaginació popular o hi ha vestigis de 
la seva existència?

Aquest llibre vol apropar-te a aquest món estrany on el que és 
mític i el que és real s’agafen de la mà.

De la memòria dels pobles de Catalunya he rescatat part dels 
misteris que encara romanen vius, les seves llegendes, enigmes 
històrics i fenòmens religiosos, que ara, a la llum del coneixe-
ment científic, adquireixen una altra interpretació en l’àmbit 
de les aparicions fantasmals, els ovnis o els fenòmens paranor-
mals.

Aquest llibre, per tant, vol respondre a molts dubtes, i segura-
ment n’obrirà d’altres de tant o més inquietants, perquè, sobretot, 
vol convidar el lector a investigar i trobar noves hipòtesis de treball, 
més dades que ens apropin a la resposta a les preguntes fonamen-
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tals, aquestes que tots ens hem formulat alguna vegada. Et convido, 
doncs, a llegir aquest llibre amb amplitud d’esperit, a mantenir la 
ment oberta a tot i a no creure en res.

Josep Guijarro
Terrassa, juliol de 2013

Guia fantàstica de Catalunya Tripa.indd   15 31/07/13   11:25



17

1. Misteris de la prehistòria

«Mai es descobriria res si ens quedéssim satisfets amb les 
coses ja descobertes.»

Sèneca

L’enigma de les taules

A poc més de dos quilòmetres del municipi menorquí de Sant 
Lluís es troba el jaciment arqueològic de Trepucó. Vora un camí 
sense asfaltar trobarem ben aviat un mur antiquíssim que guarda 
al seu interior una misteriosa construcció. El parapet, que forma 
una ferradura de més de quaranta metres, sembla concebut per 
protegir alguna cosa important. La trobarem de seguida: dins veu-
rem un talaiot d’uns dos metres d’alçada a l’interior del qual s’eri-
geix una gegantesca taula, és a dir, dues enormes pedres que for-
men una «T» i que van ser posades aquí fa prop de 4.400 anys. 
Sobten els seus quatre metres vint d’alçada, que gairebé immedia-
tament ens fan preguntar-nos: com s’ho van fer? I el que és més 
important: per què?

Sense voler, la imaginació se’ns dispara i ens acuden a la ment els 
treballs d’erudits humanistes precientífics com els de l’historiador 
Joan Baptista Binimelis, que a la seva obra Nueva historia de la isla 
de Mallorca, publicada el 1593, explica que «els primers habitants 
de les illes eren gegants» i que «els fabricants de tals edificis forçosa-
ment havien de ser gegants o dimonis», fent-se ressò d’aquell pas-
satge bíblic del Gènesi (6:4) que diu «que en aquell temps existien 
sobre la terra els gegants».

Van ser erigides, les taules menorquines, per significar l’existèn-
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cia d’una raça de gent colossal? 
De què volien defensar-les els 
homes del neolític quan cons-
truïen muralles al seu voltant?

I és que el gran misteri 
d’aquests monuments megalí-
tics rau en el fet que ningú sap 
quina funció tenien. S’ha dit 
que eren una mena d’ara de sa-
crificis, o un podridor per des-
carnar un cadàver i purificar-ne 
els ossos, i fins i tot la columna 
central d’una teulada de fusta, 
però cap d’aquestes tesis ha estat 
mai corroborades. Al final dels 
anys trenta del segle passat, la 
doctora Margaret Murray ho va 
descartar quan s’hi va desplaçar 

amb un equip de la Universitat de Cambridge i no va trobar restes 
de bigues de fusta ni matèria orgànica. Va ser aleshores quan va 
inclinar-se per definir els talaiots com un recinte d’adoració a la 
taula en si. Però, llavors, quin significat tenia la taula?

Potser la resposta cal buscar-la lluny de l’illa, a l’Àsia Menor, 
perquè no deixa de ser inquietant la similitud d’aquestes construc-
cions amb la tradició babilònica del culte a la lluna i amb l’astro-
nomia.

L’octubre de 1994, un arqueòleg alemany que feia una missió de 
reconeixement al sud de Turquia va descobrir, a catorze quilòmetres 
de la ciutat de Sanliurfa, un monticle que els veïns anomenaven 
Göbekli Tepe, «turó panxut». El descobriment estava a punt de re-
volucionar tot el que se sabia del bressol de la civilització, perquè 
aquelles restes tenien 11.600 anys d’antiguitat, molt lluny de l’any 
3.000 aC, en què va néixer Sumer.

Aviat els arqueòlegs, dirigits per Klaus Schmidt, van desenterrar 
un temple format per quatre grans complexos circulars on destaca-
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ven dotze grans «T» de pedra calcària. Com les taules menorquines, 
cadascuna d’aquestes «T» estava constituïda per dos megàlits —un 
de vertical de tres metres d’alçada, i un altre d’horitzontal— i esta-
va situada al bell mig del recinte.

A diferència de les menorquines, les taules de Göbekli Tepe esta-
ven gravades amb motius animals i misterioses figures humanoides. 
Fan referència, potser, als déus instructors de la seva mitologia, als 
gegants del Gènesi? Qui sinó podia mostrar-los els secrets del tre-
ball en pedra?

Les llegendes babilònies parlen dels anunnaki, uns instructors 
vinguts del cel que es van unir amb les filles dels homes per donar 
lloc a una raça de gegants.

Sembla, doncs, que els mites són una fórmula per transmetre 
coneixements sense recórrer a l’escriptura, un vehicle, a més, que 
permet exportar idees de forma senzilla sense necessitat de saber 
llegir i per sobre dels idiomes.

A Göbekli Tepe s’han trobat proves que s’hi retia un especial 
culte a la dona i al brau, tal vegada com a Menorca, malgrat que les 
taules turques són set mil anys més antigues.

Temples solars o lunars?

Tot i que l’opinió més generalitzada és que els monuments megalí-
tics de Menorca van ser erigits per un poble de la Mediterrània que 
va assentar-se a les illes procedent del llevant, alguns autors han 
proposat que també podien procedir de l’Àsia Menor, en una mi-
gració que hauria tingut lloc cap al 2000 aC. Això —en la meva 
opinió— explicaria les similituds en les estructures, i també en la 
seva funció astronòmica. M’explicaré.

L’estudi dels jaciments menorquins ha posat de manifest que to-
tes les taules van ser orientades d’est a oest, en correspondència 
amb el pas del sol. En aquest sentit, cal fer referència a l’estudi de 
Josep Mascaró Pasarius, que postula que la taula és, a més, una re-
presentació estilitzada del cap d’un brau vist de front.
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Les taules menorquines poden 
ser el rastre d’un antiquíssim 
culte solar representat en la 
figura del brau, el mític Baal 
Hamon.
Dibuix: Xavier Musquera.

Ho confirma la troballa, al talaiot conegut com la Torre d’en 
Gaumés, de dues petites estatuetes de bronze —conservades al mu-
seu de Menorca, a Maó— que representen el déu egipci Imhotep i 
un brau respectivament.

Del primer, Imhotep, en sabem que fou l’arquitecte de la piràmi-
de escalonada del faraó Djoser i que és considerat per la tradició 
esotèrica el gran mestre de la ciència secreta perquè va ser divinitzat 
com a déu de la medicina a finals de l’Egipte antic; la seva troballa 
a la Torre d’en Gaumés reforça el sentit màgic d’aquest monument. 
És un misteri, però, com va arribar l’estatueta als talaiots. Els ex-
perts diuen que probablement la van dur fins aquí els comerciants 
púnics que freqüentaven les costes al segle v aC. En tot cas, no és 
l’única. També s’han trobat petites peces ceràmiques corresponents 
als temps de Roma.

Respecte al brau, cal dir que el seu culte es remunta a la nit dels 
temps. La seva sang, segons creien els antics, fecundava la terra en 
ser sacrificat; també el seu abundant esperma era símbol de fecun-
ditat, i la seva pell era centre de misteri. Aquests tres elements van 
convertir-lo en una criatura sagrada. De fet, quan els israelites van 
viatjar amb el profeta Abraham a la península Ibèrica van referir-se 
al brau com Baal Hamon, nom que significa «déu Sol».

Si acceptem, doncs, que els complexos talaiòtics formen part 
d’un ancestral culte solar, podem deduir que formaven part d’un 
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camí iniciàtic, una mena de pelegrinatge sembrat de dòlmens i 
menhirs que segueixen la ruta de l’astre rei pel firmament. Aques-
ta ruta tindria l’inici al complex de la Torreta i acabaria a la taula 
d’Alfusinet.

Totes les taules menorquines 
estan orientades d’est a oest 
i es troben ubicades en llocs 
«energètics».
Dibuix: Xavier Musquera.

Un altre arqueòleg, Waldemar Fenn, que va viure durant més de 
vint anys a Menorca, assenyala que les taules estarien relacionades 
amb la creença que l’illa va sorgir del mar, i afegeix que contenen 
dades astronòmiques bàsiques que posteriorment van ampliar-se 
amb la construcció dels recintes i els menhirs que les envolten.

Així, observa que les diagonals de la pedra superior tenen angles 
iguals o molt propers als 23,5 graus que formen l’equador i  
l’el·líptica o que els costats bisellats de la pedra capitell ronden els 
11,5 graus de la Lluna en apropar-se al zenit pel costat sud o els  
10 graus de les estrelles circumpolars.

És fascinant pensar com van arribar a conèixer totes aquestes 
dades fa 4.400 anys i com van desenvolupar, a més, sorprenents 
tècniques per tallar la pedra calcària amb instruments de bronze 
amb una precisió envejable que els permetia fer encaixos impossi-
bles. Qui els ho va ensenyar?

A més, les taules menorquines són una veritable obra mestra de 
potència i equilibri. No resulta gens fàcil, sense grues o politges, 
aixecar una pesada llosa i col·locar-la sobra una altra de caracterís-
tiques semblants. El més probable és que fessin un forat a terra amb 
les mides de la base i que, amb l’ajut de pedres, aixequessin un mur 
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de contenció de l’alçada de la taula per fer una rampa. A continua-
ció s’arrossegava la roca fins que aquesta basculava i queia en la 
posició desitjada. Suposem que amb la mateixa força bruta col-
locaven la llosa capitell sobre la primera. Per què tant d’esforç? Nin-
gú pot explicar-ho, i això fa que, essent una obra humana, les taules 
irradiïn una força sobrehumana.

La ciència «oficial» manté que aquests monuments megalítics 
eren, en realitat, part d’una estructura més complexa o un ele-
ment de gran valor espiritual, i ja hem vist que al llarg del temps 
han estat considerades altars pagans per fer-hi sacrificis o podri-
dors. La cultura popular, però, assegura que les taules eren... per 
als gegants!

Ho deixen clar les llegendes populars. A la zona on avui es troba 
el conjunt megalític de Torralba, hi vivien, segons una d’aquestes 
llegendes, cinc gegants despietats que menjaven al voltant de la 
taula. Aquest éssers duplicaven la seva força i el seu temps de vida 
bevent l’aigua d’un pou proper que els servia una jove criada.

La història continua explicant que un menorquí, assabentat del 
secret dels gegants, va enviar a cercar aigua al seu lacai, però aquest 
va conèixer la jove criada, se’n va enamorar i no va tornar mai. Tots 
dos van convertir-se en gotes d’aigua immortals d’aquell pou, que 
tenia una aigua que —i així acaba el conte— va acabar matant el 
menorquí i va convertir els gegants en pedra.

Bona part de les llegendes sobre els gegants balears es fonamenten 
en un singular descobriment de l’esmentat Joan Baptista Binimelis, 
que a les acaballes del segle xvi va trobar uns gegantescos ossos pre-
històrics en una cova de la cala Sant Vicenç, a Mallorca. Cal pregun-
tar-se, doncs: existiren realment, aquests éssers colossals?

Gegants al Pirineu

Ho he de confessar: fins no fa gaire considerava que els gegants eren 
només figures de cartró pedra que sortien el dia de Corpus i per 
festa major.
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