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Un recull exhaustiu i profund
de llegendes conegudes i d’altres que no ho
són tant, però que sens dubte enriqueixen la
història amb notes de la millor
poesia popular.
Les llegendes i mites formen part de la història de la transmissió oral com aquell conjunt de creences que han
forjat una cultura i una manera de ser dels pobles. A la tradició catalana hi ha un gran nombre de llegendes
populars o de caire erudit, que expliquen fets històrics enriquits amb episodis imaginatius que són fruit d’una
llarga tradició. Moltes d’aquestes llegendes i rondalles s’han anat transmetent de generació en generació fins
arribar als nostres dies.
Per comprendre el sentit de les llegendes l’autor d’aquest llibre les situa en el seu context i les classifica en les
pròpiament històriques, aquelles que es relacionen amb la natura, les de caire més fantàstic i les relacionades
amb les creences religioses.

• Galceran de Pinós i les cent donzelles.
• Sant Raimon de Penyafort, conseller i
windfsurfista.
• El Pas de la Mala dona del Garraf.
• La dama fantasma del Castell del Quer.
• El pont del Diable de Martorell.
• Per què la Mare de Déu de Montserrat és negra?
• El ieti de les Gavarres.
• Sant Jordi, copatró de Catalunya.

Els orígens dels pobles són a vegades incerts, es perden en la nit dels temps o existeixen versions contraposades
de la història per explicar un mateix fet.
Des de que existeix la humanitat, explicar llegendes i mites ha estat una forma d’entreteniment. En temps de
glaçades i de fred, els nostres ancestres es reunien al voltant del foc per contar aquells contes que havien escoltat
dels seus avis i besavis, i que eren explicats amb petites diferències generació rere generació.
Les llegendes passaven de poble en poble a través de mercaders, comerciants, cronistes; es difonien a les tavernes, en els mercats i fires, i moltes d’elles les pròpies viles se les feien seves. Tenien com a finalitat entretenir
el públic i respondre a qüestions que sempre han preocupat a la gent, moltes vegades arreplegaven mites i costums anteriors i idees de la època en què es forjaven.
Així, apareixen les primeres nissagues, els pares de la pàtria, personatges reals o inventats que ens ajuden a
conèixer millor els nostres orígens i que formen part de la memòria col.lectiva popular. Quasi totes contenen
un nucli històric al voltant del qual hi ha un seguit d’episodis imaginatius o interpretacions personals. N’hi ha
de religioses, de profanes o de mixtes, i poden ser erudites o de tradició més popular.
Àngel Rodríguez Vilagran (Salt, 1966). És doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació
i llicenciat en Ciències Religioses. Els seus àmbits d’investigació són el periodisme local, la comunicació religiosa, l’etnografia i les tradicions populars. Ha escrit, entre altres els llibres: Maria
als santuaris del bisbat de Girona (2004, 2ª ed.), Jardín de Maria -Junt amb Pep Vila- (2008), La
comunicació catòlica a la diòcesi de Girona (2011), Festes i tradicions del calendari litúrgic (2014), i
Maria Trentaun Santuaris (2018). També les biografies de diversos sants, com la de Sant Narcís, el
sant de les mosques (2014) o Fra Dalmau Moner, amb olor de santedat (2017). L’any 1991 va entrar a
treballar a la delegació de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona. Des d’aleshores presenta
el programa de ràdio diocesà Església Viva. Anteriorment havia estat a les emissores municipals
de Cassà de la Selva, Salt i Palamós, així com Ràdio Grup (Girona), Ràdio Girona, Ràdio Marina
(Blanes) i Cadena COPE. L’any 2010 va rebre el premi Recull de periodisme. És membre del grup
de recerca “Comunicació Social i Institucional” de la Universitat de Girona.

Podeu veure algunes llegendes i mites explicades per l’autor en els següents videos:
Les goges de les Estunes:
https://www.youtube.com/watch?v=mPrq42oSb44
La Jueva Tolrana:
https://www.youtube.com/watch?v=KMrlIHsHBS4
La Maçà d’en Rotllà:
https://www.youtube.com/watch?v=DfUkNy5Jwo4
En Pescallunes:
https://www.youtube.com/watch?v=SMJwxXwFWd0
Les Llums misteriores del santuari dels Àngels:
https://www.youtube.com/watch?v=sIcOcYmGkQs
El surolí dels Àngels:
https://www.youtube.com/watch?v=lD0mhOFnFTA&t=33s
El dimoniet de la plaça del vi:
https://www.youtube.com/watch?v=KMvT18P2s8s
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