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Durant segles, i en la cultura escrita, d’allò que en diem 
«mitologia» només existia la clàssica, la dels grecs. A 
partir de la Renaixença, folkloristes conscients de la 
vàlua de la cultura oral aplegaren llegendes i rondalles. 
Com la siberiana, la dels amerindis, africans o austra-
lians, la mitologia catalana és bàsicament de transmis-
sió oral, per una banda, més desdibuixada per l’oblit, 
però, per l’altra, més fidel als orígens. Els nostres mites 
han sobreviscut camuflats dins de rondalles (Joan de 
l’Ós), llegendes (dones d’aigua), costums (el Bocarrot) 
o creences (la Pesanta) i no pas en relats qualificats 
de mitològics. Aquest llibre aplega més de trenta per-
sonatges de la mitologia catalana i en vol esbrinar els 
orígens remots, els significats profunds i la vinculació 
amb altres mitologies d’arreu del món.
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i els i els NNou barons  ou barons  
de la famde la famAA SS  

  
i totes les llegendes del comte Arnau 

tenen un origen inequívoc en la cul-

tura oral, la dels Nou Barons sem-

bla que també en parteix, però, d’ençà de fa 

600 anys, és clarament una narració literària 

amb pretensions de veracitat que té un gran 

impacte en les elits governants i cultes a partir 

del segle xv i s’escampa més enllà de les nostres 

fronteres. 
Cervantes la fa esmentar al Quixot, en la 

conversa amb el pagès Pedro Alonso (capítol v), 

i serà reescrita per diversos escriptors i histo-

riadors fins al segle xix, amb la Renaixença. Un 

segle i mig més tard, el tema es va reprendre en 

versió cinematogràfica.

  
  

la llegenda d’otger la llegenda d’otger 
cataló i els nou barons cataló i els nou barons 

de la Famade la Fama

L’any 732, el cavaller germànic d’alt llinatge 

Otger Gotlant, conegut com a «Otger Cataló» 

perquè aquest era el nom del seu castell d’Aqui-

tània –regió que governava en nom del rei 

franc–, s’encaminà cap a Catalunya per comba-

tre els moros amb un exèrcit de 25.000 homes. 

L’acompanyaven, agrupats de tres en tres, 

els Nou Barons de la Fama: Montcada, Pinós i 

Mataplana, Cervera, Cervelló i Alemany, Angle-

sola, Ribelles i Erill, i molts altres cavallers i 

gentilhomes.

Fins al segle xix, les llegendes del comte Arnau  

van perdurar per la transmissió oral, fortament influïda, 

això sí, per la cançó popular sobre el comte creada al 

segle xvi. Amb la Renaixença, Milà i Fontanals  

fa redescobrir el personatge a les nostres elits culturals i 

una bona colla d’escriptors el reinterpreten.  

En ells pren força l’Arnau que reencarna el Mal Caçador 

i també una llegenda èpica sobre l’origen  

de la nació catalana en la qual el nostre comte intervé, 

tot i no ser-ne el gran protagonista: les gestes  

d’Otger Cataló i els Nou Barons de la Fama.
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o hi ha Festa Major sense una 
cercavila de gegants; només a 
Catalunya hi ha unes 500 colles geganteres i uns 3.500 gegants, i n’hi ha al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya del Nord. També se’n veuen fora dels Països Catalans, però enlloc del món no hi ha una fal·lera gegan-tera tan viva i extensa com aquí, i ens ve d’antic, perquè els primers gegants d’Europa dels quals es té constància són de Barcelona, els bíblics David i Goliat, del 1424.

gegantsgegants
Els nostres gegants són de tipologia força vari-ada. Molts representen personatges històrics, però també n’hi ha d’animals, reals o imagi-naris, i de personatges recollits de les nostres rondalles, en què en trobem per donar i per vendre. Un dels més presents és l’inspirat en el llegendari Rotllà, cavaller a les ordres de Carle-many. En terres valencianes, d’un cop d’espasa llevà un bocí del cim del Puig Campana, que anà a parar a mar i formà l’illa que hi ha davant de Benidorm; a Cadaqués, d’un cop de peu alçà un munt de terra que formà l’illot des Cucurucuc; als Pirineus, Rotllà i el moro Ferragut lluitaren 

durant set dies, fins que aquest fou vençut i enterrat a la Fossa del Gegant.
En Farell, de Caldes de Montbui, també és conegut com el «Gegant del Pi» perquè clavà un pi al Gegant de la Ciutat, el rei moro que domi-nava Barcelona.
La geganta menorquina na Patarrà feia de minyona a la Taula de Torrauba, talaiot d’Alaior on s’aplegaven cinc gegants; a tocar de la costa eivissenca, es gegant des Vedrà endrapa tothom qui gosi acostar-se a l’illot; en canvi, a Manacor, es gigant de s’Ermita sempre va afamat perquè és tan sabatot que se li escapen tots els animals que caça.A Benifallim (l’Alcoià), el forner del poble va ensopegar amb el gegant del Romaní, descrit així per Enric Valor:

Més negre que la sutja i gros com el millor gegant, calçat amb babutxes com un moro, abi-llat amb saragüells de seda blava, una faixa roja i un jopetí tot brodat de mitges llunes i estreles senceres …, anava amb cascarra i lluïa un cabell negre i espès, tot esburrullat.30

Una de les nostres tradicions és tan viva, tan quotidiana, que fins i tot oblidem que forma part del nostre univers mitològic: els gegants. 

30. Valor, Enric. Meravelles i picardies. Rondalles valencianes. València: L’Estel, 1964.
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