
COMUNICACIÓ 

Xavicr Roviró Alemany: La natura segolls en Pere FOJlt i Ribes 

Esmentaré unes quantes creences sobre la creació d'animals, 
de plantes i de ¡ 'hame, i també de la natura en general. Han estat 
recollides pel Grup de Recerca Folklórica d'Osona a Pere Font i 
Ribes entre els anys 1980 i 1984. En Pere va néixer en 1909 a 
l '  Argilagós, una masia situada sobre el cingle del Far, al tenne de 
Susqueda. Quan es casa ana a viure a Rupit, 011 morí a I 'estiu de 
1984. Treballa sempre al bose, féu de pages ¡ era sallrí: tenia el do 
de trobar aigua i tresors; ha feía amb una ballesta, i ens ha demostra 
més d'una vegada. Ens explicava que aquest seu do ] 'hi  havia 
donat Déu, de la mateixa manera que altres persones tenen altres 
dans, i deia: «Perque Dél! va dir que entre tOt5 ho hem de fer tal». 
Era un ban narrador fent servir una gran varietat d'entonacions i 
moviments de veu, així com I 'ús de paraules ¡ formes antigues. 
Tates les narracions d'encantats, del follet, de magia, de bruixes, 
de dimonis, etc., les explicava convenc;ut que eren fets real s, que 
havien passat alguna vegada, i els recreava i revivia recordant tots 
els detalls cada cop que els contava. 

Creences semblants també les hem recollides d'altres perso
nes de la comarca d'Osona, tots nascuts a principis del segle xx, 
que han viscut la natura de manera intensa. Són persones que han 
estat pastors, pagesos o bosquerols i, per tant, la natura ha formal 
part de la seva vida diaria, ja  que han víscut hora a hora í día a dia 
els fets naturals de molt a prop. Les interpretacions i les 
descripcions que donen de lot el creat són tangibles í molt 
assequibles, amb una sensibilitat basada en una percepció racio
nal deIs fets observats. 

La majoria d'aquestes persones, en Pere n'és I 'exponenl més 
cIar, tenen evidenlment una concepció dualista de la vida, i 
asseguren que tata la creació prové de la lIuita mantinguda entre la 
part bona i la part dolenta. Una lIuila aferrissada que ve de temps 
immemorial entre Déu ¡ el diable, dos esperits purs i oposats: (<.Dos 
esperits puríssims i pelfectíssims que /lO es poden ni veure l1i 
tocar.)) 

Una pugna que ha permes la creació de tots els animals, de 
totes les plantes i també deis éssers inanimats: (<f/i ha la bOlla i la 
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dolen/a que es combatel1. I és de molt bO/1 enlendre, scnse /letra 
ni sense re, J la dolenta sempre anava per combav'e la part bOl1a, 
per qlledar-s 'ha tof ell.�) 

Donaré, pero, només uns quants exemples deis que ens conta 
en Pere del resultat d'aquesta pugna, 

- {(Perque, per exel1lple, COIl el bO/1 sembrador va sembrar el 
blal, qui va ser qui va sembrar la cllgula?: I 'enemic!» 

- {(Qui va plantar els ceps, va il/ventar els ceps, el rai'/Ils, el vi, 
lo que sigui? Per fer la poleCl'a [la punyela] al l1Iig deIs 
ceps hi sorlien romegueres. Per dar feilla a n 'el pagesf» 

- {(La fango de dues pues és existida del dimoni. La fango de 
fangw; de fer vianda, és existida del dimol/i, es de dlles 
pues, El dil110ni va dir: - Jo fmlgaré el camp sense fer-IIi 
cap petja, per fer viallda f 

J vet aquí que el Sellyor ti va dir [parla més suau}: - Avialll, 
parla-la, aquesta fango, aviam com esta? 

I va veure que era de dues pues. Diu: - Jo 11 'lIi posaré una de 
tres i el/cara faré més tras que no pos tu. 

I Déu va posar 1 'aIra, la de tres pues. Com que era més all/pla, 
agafava més Iros, Amb ulla malícia que espanta va, la parl 
dolenta sempre allava lIomés si paria trail; sempre, sel1lpre.» 

- «Els gals SÓII posals de Déu i les roles són del dil1lol/i. Prevé 
de base de conreu. [Aquí toma a explicar com el dimoni va 
perdre la juguesca de les fangues.] L/aval/ses el dimoni de 
rábia Ii va di-Ii: 

- Dos ara inventaré l/l/es cuques, que tanta vianda COIII hei 
fagis, que se le la mellgin lota .. 

- Dos jo /i inventaré ulles aIres que se les mel/jaran! 
El gOl és invenlal de Noslro Sel1yOl:. L 'aIre va dir: 
- Hi posaré la rala! . .  
- Dós jo en faré unes aIres que es mel/jarall les cuques,» 

- «A/¡! Jo pel mig del base /¡i passaré tant eom vu/guis. Pe,. 
que eOl/y jo 110 passaré? Només per les mates? No espinen 
pos! 

J el dilJloni [amb veu ronca]: 
- No? Jo 1/ 'inventaré unes per Ila al mig de les males que 
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seran I/argues COIII ul/a soga, i ¡aral/ ul/es del/ls COIII l/na 
cara-l/aba [ramília deIs cards?].» 

- «El /Iop és l/na cl/ca de bosc. COIll que Dé/{ i la parl do/el/ta 
l/O sabia COIII diverlí-se, van al/ar a posar-lo. Oh!, i en 
varen posar de cuques sobreres.» 

- «Tates les porqueries, d 'abres, cuques, me cago a//lb 
sempre amb /a malicia, ja són posades de I 'una i de I 'atra. 
La rata-penada -ja esleu farls de veure-/a-, doncs és par
lada, és existida del dimoni, la rata-pellada. La rala-pe
llada no porta pas p/¡Imes! Parla pas plull1es! Vola de pe//! 
Té po re de p/ullles! Parla les ales igolmenl COIII aixa 
[assenyala la mal, pero no parla pas plumes! 
Pcr que no porta plumes? 
Perque és de la part do/enla. És posada de la par! do/el/ta. 
1 Nos/ro Senyor va dir: 

- Dalles jo ell faré /111 aIre de /IIés maco, Que será més maco 
que l/O pas el teu! 
1 va posar ¡ 'arel/eta [oreneta]. L 'arenela 110 fa cap lIIa/ per 
res el/l/oc del mÓII.» 

Si anéssim desgranant la lógica, ens portaria a trobar que tots 
I cada un deis éssers de la creació tenen el seu contrari, el 
complementari o I 'oposat: la rosa té espines; el gos és el parent bo 
del 1 I0p, com el porc del senglar; el l Iangardaix és noble, la serp 
tra'ldora; els rovellons són bons, les lleteroJes verinoses; . 

l l ' ¡'ome? O'on ve l'home? Evidentment l ' ¡'ome ha estat creat 
per Déu i lots els éssers humans, els que han nascut i els que 
naixeran, estan sota la protecció de la part bona. Pero el dimoni 
sempre esta a 1 'aguait per si pot aconseguir, en algun moment de 
descuit, una anima esgarriada; d'exemples d'aixó en trobaríem a 
pilots. En Pere ens feu una explicació moll interessant d'un 
d'aquests moments de distracció de la par! bona: 

« Tates les llOres de qué va passar els martiris Déu, eh.' 
-puiar les II1l/11lal/yes del Calvari, que porta I 'hestaria 
aquesla- ell, el pobre, 110 va poguer estar pe,. llillgÚ, 
enlel/el/? 1 lols els que varen néixel: I/ois i llames, lols els 
dies que varen estm; varell quedar de la parl dolellla. Van 
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quedar encantats, i aquesta gent no moren pas: són 
castigals. 

1 pcr que són castigats? 

Perque no hi havia Déu/ Tots els que van néixer /l/entre 
feien els martiris Déu -que el varen agafar-, el/ IJO va 
estar per I/ingú i varen quedar de la par! dolenla: els 

encanlals. 
Varen quedar castigals, si estal/ castigats 110 moren paso 
VI/a cosa castigada l/O mor pas.» 

Acabo posant unes petites anotacions d'algunes explicacions 
que ens féu en Pere Font sobre fets naturals. Només en dono un 
petita llista, peró significativa, sense fer-ne la transeripció ni cap 
comentari , ja  que seria tan llarg que ha deixo per a la reflexió: 

- Tates les especies d'animals són a la mar i a terra. Menys l a  
guilla, que no  va  valer tirar-se a I ' aigua. 

- Hi ha diversos tipus d'homes: gegants, patufets, indis, gita-
nos. 

- La vaca és l a  bestia que més t'estimara com una persona. 

- Un ved ha de matar I 'altre. 

- L'isard és l a  cabra bosquetana. 
- El serpent prevé d'una serp molt vella. 

- L'ós no és cap mala bestia; si no I ' amo·ines, ella no amaina a 
nll1gú. 

- Hi ha dues llunes: la del dia i la de la ni!. 

- El món no volta, dones les muntanyes no es mallen paso 

- El món no és rodó, dones com esta format el voltant de l a  
bola? 

- La boira és un fum que surt d'uns forats. El fum el crea 
I 'atmosfera del terreny. 

- Els terratremols els crea el fum quan no pot sortir per cap forat. 

- El vent és una electricitat. És un esperit. Sense vent no podem 
Vlure. 

- El tro en un principi havia de servir per avisar que cauria el llamp. 

- La centella té més potencia que el llamp. 

- El cel és a dalt i ! ' infern a baix. 
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