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Tous és llegenda                              

Sant  Martí  de  Tous,  escenari  de  llegendes  

Cada	  racó	  del	  municipi	  es	  converteix	  en	  un	  escenari	  ideal	  per	  a	  explicar	  una	  llegenda.

Sant Martí de Tous acolli-

de Llegendes de Cataluna. Els 

que Tous té al seu darrere un 

i llegendes populars de fons 
-

metent de generació en gene-

és recuperar-les, potenciar-les 

El repte per als organitzadors 
doncs és posar a disposició 

llegendes populars que co-
existeixen arreu dels Països 
Catalans en diferents formats 

-

-

il·lusió, ara FesLleCat encami-

-
tats a Sant Martí de Tous, on 

de les llegendes que ens en-
-

gramació per a totes les edats.
La localització cèntrica de la 

-

tres dies en la Capital de les 

Més de 2.000 persones

-

-
-

na que reuneix a Sant Martí 

-

peus del castell de Sant Martí 
-

marquen un recorregut de 
llegendes misterioses i que 

-

-
-

i angoixes dins la Caldera de 
-

algunes de les llegendes del 

Els Racons de Llegenda és 

-
-

llegendes de Figueres, Ripoll, 

Martí de Tous.

-

-

aquest motiu el FesLleCat 

diferents propostes artístiques 

la cultura popular i tradicional 

Independentista Estelània. 
Així, la localitat anoienca de 
Sant Martí de Tous acollirà 

-
-

Per aquest motiu, tots els ra-

més populars dels Països Ca-
talans.
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Eduard	  Creus	  recollint	  el	  premi	  per	  l’obra	  “La	  llegenda	  d’en	  Benet	  de	  la	  Fou”

El passat divendres, dia 
28 de juny i en el marc dels 
actes programats dins del 
Festival de Llegendes de 
Catalunya, tingué lloc al 

-
ació Amics de Tous, el 
dictamen i lliurament de 
premis de la quarta edi-
ció del Certamen literari: 
Llegendes de Catalunya, 
concurs organitzat per 

-
boratori de Lletres, amb 

totes les llegendes  que 

ser seleccionades com 

ocasió, el jurat format per 
-

da escola, i per la perio-
dista Elisenda Roca, van 
atorgar el primer premi al 
relat -
net de la Fou -
tor igualadí i col·laborador 
de La Veu,  Eduard Creus 
i Vilarrubias.  En la seva 
decisió,  el jurat va desta-

la gran qualitat del seu lè-
xic. 

la Fou
-

dez, demà dissabte dia 6 
-

tacle  Apagada  de Miste-
ri, en què el poble de Sant 

-

el casc antic amb més de 
6000 espelmes.  
Aquest relat serà posterior-

-

el CD que recopila totes les 

guanyadores en les anteri-
ors edicions del certamen.

Un  programa  amb  diversos  actes  i  novetats

Mapa	  d’activitats	  FESLLECAT	  2013.

Avui divendres 5 de juliol, a 
2/4 de deu del vespre doncs, 

-

festival. Totes les llegendes 
que durant els dies del Fes-
tival conviuran a Sant Martí 
de Tous, tenen el seu prota-
gonisme en aquest acte. Des 

llegendes, al ritme de les batu-
cades, que enguany ompliran 
els carrers. El gran llibre del 
Festival carregat de llegendes 
arriba molt ben acompanyat, 
aquest any a mans del Batin-
Kat, un grup català de percus-

Sant Martí de Tous a ritme de 
batucades.
A continuació, i després de do-
nar la benvinguda a les llegen-

es prepararà per rebre la ober-
tura del Festival amb un sopar 
ofert pels restaurants de Sant 
Martí de Tous. El assistents al 
sopar passen a ser concur-
sants de “Quina Llegenda” 

de les diferents llegendes de 
la població. La seva mecànica 
és semblant a la del bingo ja 
que cada jugador té una car-

diferent dels números per ca-
dascuna, i consisteix a marcar 
els nombres que el lloro va 
cantant. Els números estan 

a la vegada formen sis requa-

nombres fa quina i guanya; 
després es juga per la plena i 
guanya el primer jugador que 
omple un dels requadres de 

Mentre que la cantada típica 
dels números ja té uns noms 
en la tradició popular, en 
aquest cas busquem la relació 
dels números amb les llegen-
des populars catalanes. Des-
prés del sopar popular la plaça 
de Fàtima es transformarà en 

-

sessió de ball en català amb 
el grup Faèrica.

una de les novetats del festi-

lelament tindrà lloc la Fira 
-

dependentista de Catalunya 
itinerant, de caire participatiu, 

festiu i reivindicatiu, que vol 
unir en un sol espai totes les 
entitats i associacions, projec-
tes, artesans i empreses invo-
lucrades en el moviment per 
la independència. La mateixa 

-

central; a les cinc de la tarda 
es tractarà la Introducció a 
la història de Catalunya: una 
nova perpectiva per Carles 
Camp, Joan Cavaller i Ar-
mand Sanmamed; a 2/4 de sis 
es presentarà Desmuntant la 
caverna per Jofre Llombart; i 
a les sis, parlaran de Desperta 
ferro

-

construïda amb espelmes de 
colors que els assistents po-

Aquesta activitat tindrà lloc al 
carrer Carretera a partir de les 
deu del vespre.
Els actes que clouran la nova 
edició del Festival de Llegen-

-
pectacle Tous és llegenda, un 
espectacle de música, lletra i 
ball original creat únicament 
per al Festival de Llegendes 
de Catalunya. És un especta-

representa el comiat a les lle-
gendes.
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Fermí  Fernàndez:  “És  meravellós  que  es  creïn  
llegendes  noves  i  que  formin  part  del  país”

-

-

-
-

Benet de la Fou

-

Com es va introduir en el 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
tres formats televisius no 

-
ma de TV3 “Sota terra”. En 

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
(riu)

-

-
riu
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La  Fira  Estelània,  present  al  Festival  2013

Alguns	  dels	  expositors	  de	  la	  Fira	  Estelània.

Demà dissabte 6 de juliol per 

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

i de deu del matí a dues del 

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

Una	  de	  les	  darreres	  edicions	  de	  la	  Fira	  Estelània	  a	  Tarragona.

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-





http://www.tv3.cat/videos/4628233/Festival-de-Llegendes-de-Catalunya-a-Sant-Marti-de-Tous


S
ergi Vallès (L’Escala, 1983) és el director artís-
tic del Festival de Llegendes de Catalunya, que
divendres obre a Sant Martí de Tous (Anoia)
l’edició d’aquest 2013, amb un ampli progra-
ma d’activitats que s’allargaran fins diumen-

ge, dia 7 de juliol. «El Festival va néixer a Sant Martí de
Tous, però fa accions per promoure’s allà on calgui», co-
menta Vallès. Aquest certamen, organitzat per l’Asso-
ciació Cultural És Llegenda, té quatre anys de vida i as-
sumeix el repte de posar a disposició dels habitants de
Catalunya les històries i llegendes populars que co-
existeixen arreu dels Països Catalans: n’hi ha que ex-
pliquen l’origen de les muntanyes, des dels Pirineus a
Montserrat; les troballes de les Verges o la formació dels
dòlmens. Altres narren el naixement dels llinatges de
nobles que van participar en la Reconquesta, la vida de
sants o les maldats dels dimonis. Catalunya en la seva
totalitat sembla explicada a través de llegendes, que nei-
xen quan es necessita narrar la història d’un poble; mol-
tes vegades, quan la realitat supera la ficció.

Com neix la idea d’un projecte per estudiar i comentar
les llegendes de Catalunya? L’any 2010, l’Ajuntament
de Sant Martí de Tous ens ve a buscar a la Nídia Tusal,
subdirectora del Festival, i a mi, per muntar un esde-
veniment artístic. Havíem d’agafar com a referència tot
Catalunya, la gran quantitat de llegendes que omplen
els Països Catalans, i ja des del primer any ho vam en-
focar en aquest sentit.

Les llegendes expliquen els habitants de les seves ter-
res? Com expliquen els habitants de Girona?Una ciu-
tat com Girona manté vives tantes llegendes que mar-
quen el seu camí cultural i que s’hi ha necessitat recolzar.
És inevitable que Girona hi sigui present, sóc escalenc.
Aquest any en un dels racons es podrà escoltar La Lle-
genda de la Tramuntana... que em va fascinar. Tot i així
arribem a tot arreu dels Països Catalans.

A Catalunya predominen les bruixes o els dimonis?
Les llegendes de bruixes surten de sota les pedres, et di-
ria que gairebé en sabem més d’elles que del dimoni.
Però és cert que, segons s’explica, darrere de moltes d’e-
lles sempre hi havia un mascle cabró, un dimoni. De fet,
elles feien juraments davant del diable en moltes de les
llegendes i es comprometien a fer malvestats per les se-

ves terres. És curiós saber
com funcionaven en les
seves trobades. A l’Apa-
gada de Misteri (activitat
que substitueix l’enllume-
nat públic convencional
per 6.000 espelmes), sem-
pre en posem alguna mos-
tra perquè és part del nos-
tre patrimoni immaterial i
la morbositat d’aquests
éssers que s’omplien d’un-
güents estranys i sortien
per la xemeneia encara
fascina avui.

Com es formen les lle-
gendes?Les llegendes co-
mençaven quan es neces-
sitava donar explicació a
certs fets que passaven i
que no tenien una res-
posta clara. Passa que el
seu orígen no el sabem,
perquè el boca-orella ha
fet que una mateixa lle-
genda s’expliqui diferent
en poblacions diverses.

Cada dia hi ha desenes o
centenars de turistes que
fan el ritual de petonejar
el cul de la Lleona a Gi-
rona... Això fa pensar en
la força d’atracció turís-
tica de les llegendes. La
llegenda t’acosta a l’en-
torn d’una manera màgi-
ca. Darrerament ja po-
dem anar a molts llocs on
podem veure representa-
cions o visites guiades a
través de les llegendes.
Una de les empreses que
col·labora amb el Festival
de Llegendes de Catalau-
nya es dedica únicament
a això. Si és part del nostre
patrimoni cultural, per
què no explotar-lo turísti-
cament? 

Entre les llegendes més significatives de Girona hi ha
la de Sant Narcís i les mosques... De fet, les mosques
s’han convertit en una marca identificativa de la ciu-
tat... És que les mosques van salvar Girona del setge de
les tropes franceses... segons explica la llegenda, eh! I les
mosques provenien de la tomba de Sant Narcís...

Les llegendes passen de generació en generació i són
part del nostre passat i de la nostra cultura... Sí, su-
poso que l’estructura familiar d’abans feia molt fàcil que
els avis fossin els encarregats d’explicar aquestes històries.
A la vora del foc o abans d’anar a dormir. No hi havia con-
tes impresos, no hi havia televisió, no hi havia Internet,
ni tablets... No estic en contra de cap d’aquests elements,
però sí que és cert que si no passem les llegendes a
aquests nous suports, serà més fàcil que desapare guin.
El Festival de Llegendes de Catalunya intenta mante-
nir-ho viu de forma oral , i des de l’any passat també edi-
tem un CD, Recollint Llegendes, es diu. Dos dels actors
que hi van participar i les van recitar són de Celrà.

Moltes llegendes transiten des del mite al fet verídic...
Què hi ha de veritat en totes les llegendes de Cata-
lunya?Ahh...! Aquí és on es troba la gràcia de la llegenda!
A veure, en moltes de les llegendes hi ha una part his-
tòrica que es pot demostrar, amb documentació. Po-
dríem trobar en molts fets històrics la part llegendària
i la part real. 

Quines serien les llegendes més actuals de Catalunya?
Més actuals? Si és qüestió de reivindicar la qüestió ca-
talana podríem dir que la llegenda de les quatre barres,
no? La llegenda de Sant Jordi és una llegenda viva, la lle-
genda del Comte Arnau... Sobretot les que tenen més
interès són les de les bruixes. I fins i tot les dones d’ai-
gua!

D’aquí a dos-cents anys s’explicaran com a llegendes
les vides de futbolistes, en lloc de les de sants? Per-
sonalment, i això és una opinió, espero que no. Bé, ara
m’he aventurat! Vés a saber, si serveix per donar expli-
cació a misteris actuals com on han anat els diners pú-
blics tots aquests anys... doncs potser sí! (riu)

Quins són els propers projectes de la seva associació?
És Llegenda destina tots els seus esforços al Festival de
Llegendes de Catalunya. Veurem si hem de fer projec-
tes nous en el futur, sembla que hi ha interès en allò que
fem. Això només fa que fer-nos feliços, vam veure que
el Festival tenia un lloc en l’àmbit de la cultura popu-
lar i tradicional de Catalunya i aquí estem. ◗

SERGI VALLÈS Director artístic del Festival de Llegendes de Catalunya

Divendres comença a Sant Martí de Tous una nova edició del Festival de Llegendes de Catalunya,
que té com a director artístic l’escalenc Sergi Vallès; en aquesta entrevista analitza la vigència
d’aquests relats i en comenta alguns d’especialment significatius per a les comarques gironines

¶
«Les llegendes
començaven
quan es
necessitava
donar
explicació
a certs fets
que passaven
i que no tenien
una resposta
clara»

¶
«En moltes de
les llegendes
hi ha una part
històrica
que es pot
demostrar»

¶
«Les llegendes
de bruixes
surten de sota
les pedres,
et diria que
gairebé en
sabem més
d’elles que
del dimoni»
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D'altres festes | ACN | Actualitzat el 28/06/2013 a les 17:16

...hi havia una vegada, en un poblet
anomenat Tous...
Sant Martí de Tous es converteix en l'escenari de les llegendes més populars de
Catalunya

Un dels moments de l'Apagada del Misteri. Foto: Festival de llegendes de Catalunya.

Sant Martí de Tous (l'Anoia) acollirà els dies 5, 6 i 7 de juliol la quarta edició del Festival de
Llegendes de Catalunya. Una cita que, tal com ha explicat el seu director, Sergi Vallès, vol
recuperar les històries i les llegendes populars que coexisteixen arreu del país. Així, tots els racons
del municipi es convertiran en l'escenari de les històries i les llegendes més populars de
Catalunya amb més d'una vintena d'activitats per a un públic familiar. Un any més, la cita més
important serà l'Apagada del Misteri, que il·lumina tot el casc antic amb més de 6.000 espelmes
que marquen un recorregut de llegendes misterioses. Amb un pressupost de 14.000 euros, el
festival espera rebre uns 2.500 visitants.

Les nombroses llegendes populars de Sant Martí de Tous van esperonar la creació d'un festival, el
de Llegendes de Catalunya que, des del 2010, atreu més de 2.000 persones fins a la localitat
anoienca encuriosits per les històries fantàstiques.

El Fesllecat 2013 ha programat un conjunt d'activitats per a tots els públics. Entre elles, destaca
l'Apagada del Misteri, un recorregut en el qual l'enllumenat públic se substitueix per més de
6.000 espelmes que marquen un traçat de llegendes misterioses. Així, durant el trajecte, els
visitants es troben quadres plàstics de llegendes de bruixes i històries tenebroses dels Països
Catalans que culminarà als peus del castell on l'actor Fermí Fernández clourà l'acte. L'activitat, que
sol aplegar unes 800 persones, té un cost de quatre euros.

Un altre dels actes més populars és el de 'Racons de Llegenda', que tindrà lloc el dissabte dia 6 a
la tarda. En aquesta activitat, milers de persones visiten els diferents escenaris del poble on
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aquest any s'escoltaran llegendes de Figueres, Ripoll, Anglès, Eivissa, Calella i Sant Martí de
Tous.

A més, durant tot el cap de setmana, s'instal·larà a Tous el mercat de la Bossa de Bou que oferirà
productes artesanals i hi haurà parades de llibreters antics perquè omplin els carrers d'històries
populars. Tant dissabte com diumenge també hi haurà activitats relacionades amb la lectura de
llegendes o gimcanes per als més menuts. Aquest any, com a novetat, Sant Martí de Tous
també acollirà una nova edició d'Estelània, la primera fira independentista itinerant.
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