
A lA GArrotxA, concretAment A BeudA i tortellà, 
conten que les nevades són provocades per un personatge 

anomenat Andreu o Pare de la Neu. Al final de l’hivern, pels 
volts del mes de febrer,  fa la seva festassa -amb molts banquets, 
danses i xerinola- als quals convida altres éssers fantàstics i 
celestials. Uns mesos abans, veritables legions de servidors 
plomen gran quantitats d’oques, que són el principal component 

del tiberi. Aquestes plomes cauen a terra i així és com queda tot nevat. Es diu Andreu 
perquè al voltant de Sant Andreu es comencen a produir les primeres nevades. Podeu comprar
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en lA culturA populAr, és un animal mitològic característic 
de la Vall de Bianya en forma de gran gossot negre que 

s’escola a les nits dins de les cases i es posa al damunt de les 
persones mentre dormen dificultant-los la respiració i generant 
angoixes i malsons terribles. La Pesanta, és peluda i negra, 
enorme i amb potes d’acer, pesada com el plom. Les seves potes 

estan foradades, de manera que no pot collir res de terra sense que no li caigui. El més 
estrany és que tot i saber quin és el seu aspecte, és gairebé impossible que ningú l’hagi vist 
mai, ja que així que algú es desperta, la Pesanta fuig corrents i surt pel forat més petit 
de la finestra, o pel pany, i només en veuen l’ombra. I és que segons diuen d’ella, tot i la 
seva aparença no antropomòrfica, està emparentada amb el Follets. Ja que quan li convé 
es pot tornar invisible, pot reduir la seva mida, passant pel forat del pany i pels llocs més 
menuts, i fins i tot pot travessar parets. Deien d’ella que durant el dia s’amagava en els 
cràters dels Volcans de la Comarca, tot i que també podia trobar refugi en algunes esglésies 
abandonades o cases en runes, tot esperant la nit per poder actuar. 
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l’AiGuA, font de vidA té els seus esperits: les dones d’AiGuA, 
esperits subtils i lleugers que s’hi banyen i s’hi escolen. A la Garrotxa, 

actualment s’en poden trobar a Sant Joan les Fonts i pels voltants del Riu 
Fluvià, on l’aigua és més neta. Hom les anomena, segons la contrada: 
Goges, Aloges, Llufes, Paitides... Són bellíssimes donzelles, d’ulls blaus o 
verd maragda, de llargues cabelleres d’or o de tons de coure, que captiven  i 
encisen sota els raigs de la Lluna els homes que poden arribar a veure-les, 

perquè són éssers nocturns. Van nues o amb vestits blancs transparents. N’hi ha qui diu que tenen cua 
de peix, o ales de papallona o espiadimonis. Són permanentment joves malgrat que no són immortals, 
bé que arriben a viure més de mil anys.
Com que viuen a la vora o dins de l’aigua, en coves o balmes, es diu que estenen llur roba a prop dels 
corrents d’aigua, i que el mortal que pot fer-se’n amb una peça de roba generalment té la riquesa i la 
felicitat assegurades per tota la vida. 
Diuen també que són molt enjogassades i que els agrada cantar i dansar. Si es té sort, se les pot veure les 
nits de Lluna plena a la vora dels rius o dels estanys pentinant-se els cabells amb pintes d’or, sobretot si 
la música les té distretes. Hi ha el perill que aquestes melodies obliguin als mortals a bellugar-se sense 
parar, encara que no en tinguin ganes. 
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GeGAnt de l’ull Al front, de lA QuerA (lA GArrotxA). 
La Llegenda explica que a uns caminants se’ls va fer de 

nit al bosc i es van aixoplugar en una cova. Al poc va aparèixer 
un gegant amb només un ull al front conduint un remat. Els 
viatgers es van amagar com van poder. El Gegant en va atrapar 
un i se’l va fer a la brasa. Un cop fart, es va adormir i els altres 
caminants amb una brasa li van cremar l’ull. Els caminants van 

poder escapolir-se penjant-se del ventre de les ovelles quan aquestes sortien, o bé amb una 
pell d’ovella al damunt. A aquest Gegant emparentat amb Polifem també se l’anomena 
Pare Gagantàs i Pare Janàs. Al Pirineu hi ha d’altres gegants bornis, amb un sol ull al 
front; són els que guarden gelosament els ramats del bestiar deis corns d’or -com el ramat 
de gerió, que Hercules va robar. Diverses rondalles parlen de les aventures, normalment 
d’un noi i una noia que volen robar un corn d’or. Aquestes rondalles abunden per tot el 
Pirineu, com si la serralada fos un reducte d’antics Cíclops.  
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els mArtinets són uns Homenets menuts com llAvors. 
La llavor s’extreu d’un bolet del bosc i es guarda en un 

canonet d’agulles. Aquests bolets, que també reben el nom de 
Martinets només els saben trobar els herbaires de la Cerdanya i 
d’Andorra, que són els que els duen a vendre. Són tènues com una 
llumeta o una flameta: n’hi ha prou amb una mica d’alè perquè 
s’apaguin i es perdin definitivament.

Hi ha el costum de vendre’ls a la Fira de Sant Lluc, a Olot, terra de Follets, no hi 
havia Martinets i els havien de comprar. Actualment, a la Comarca de la Garrotxa, se’n 
poden trobar algunes famílies a les Roques Encantades, prop del Santuari de la Salut. 
Treballen de forma sorprenent, ja que podien canviar de lloc una muntanya o desviar 
el curs d’un riu.
Hi ha gent que diu que quan els Martinets estenen roba, cal prendre’ls alguna peça. Qui 
ho pugui fer serà ric per sempre.  

Podeu comprar
el nostre Quadern Creatiu 

Escorniflant a

-MITO-LÒGICS- és un recull
per a la Plataforma online PARENTALIS i SUARA Cooperativa,

per dibuixar i fer imaginar als petits i grans,
els éssers fantàstics i mitològics de la Garrotxa.


