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Les llegendes sobre el territori de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac sempre l’han acompanyat, fent 
aquest territori encara més especial i interessant. I 
és que la natura ha estat sempre un pretext literari 
de primer ordre per ajudar a conèixer el territori i 
el pas del temps. Aquest treball us invita a caminar 
i passejar pels boscos de l’entorn de Sant Llorenç, 
descobrint d’aquesta manera indrets, paisatges i 
racons que amaguen aquestes sorprenents llegen-
des part de l’imaginari col·lectiu que ha passat de 
generació en generació. Les llegendes segueixen 
formant part de la cultura immaterial i popular del 
territori i ens volen seguir explicant coses. Per tant 
es pretén que l’usuari experimenti una nova expe-
riència d’una forma activa sobre el paisatge. 
Aquest projecte és natura, amor i cultura. 
Per la realització d’aquest, s’ha fet una investigació 
sobre el territori i les seves llegendes, i finalment 
s’ha desenvolupat un kit-experiència en format 
analògic on a través de les llegendes, que són en tot 
moment el fil condurctor ens permetrà utilitzar les 
capacitats culturals de l’entorn i del medi natural 
per a proporcionar coneixaments sobre el territo-
ri, impulsar l’interacció entre usuari i naturalesa i 
fomentar el patrimoni immaterial del territori per-
què aquest no quedi en el oblit. 
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Las leyendas sobre el territorio de Sant Llorenç del Munt y l’Obac 
siempre le han acompañado, haciendo este territorio aún más espe-
cial e interesante. Y es que la naturaleza ha sido siempre un pretexto 
literario de primer orden para ayudar a conocer el territorio y el paso 
del tiempo. Este trabajo le invita a caminar y pasear por los bosques 
del entorno de Sant Llorenç, descubriendo de este modo lugares, pai-
sajes y rincones que esconden estas sorprendentes leyendas parte del 
imaginario colectivo que ha pasado de generación en generación. Las 
leyendas siguen formando parte de la cultura inmaterial y popular del 
territorio y nos quieren seguir contando cosas. Por lo tanto se preten-
de que el usuario experimente una nueva experiencia de una forma 
activa sobre el paisaje.
Este proyecto es naturaleza, amor y cultura.
Para la realización de este, se ha hecho una investigación sobre el terri-
torio y sus leyendas, y finalmente se ha desarrollado un kit-experien-
cia en formato analógico donde a través de las leyendas, que son en 
todo momento el hilo condurctor nos permitirá utilizar las capacida-
des culturales del entorno y del medio natural para proporcionar co-
nocimientos sobre el territorio, impulsar la interacción entre usuario y 
naturaleza y fomentar el patrimonio inmaterial del territorio para que 
este no quede en el olvido.

The legends about the territory of Sant Llorenç del Munt and l’Obac 
have always accompanied it, making this territory even more special 
and interesting. And nature has always been a literary pretext of the 
first order to help know the territory and the passage of time. This 
work invites you to walk and stroll through the forests around Sant 
Llorenç, thus discovering places, landscapes and corners that hide 
these amazing legends part of the collective imagination that has pas-
sed from generation to generation. Legends continue to be part of the 
immaterial and popular culture of the territory and they want to keep 
telling us things. It is therefore intended that the user experience a 
new experience in an active way about the landscape.
This project is nature, love and culture.
To carry out this, research has been done on the territory and its le-
gends, and finally it has been developed an experience kit in analog 
format where through the legends, which are at all times the common 
thread, it will allow the use of the cultural capacities of the environ-
ment and the natural environment to provide knowledge about the te-
rritory, promote the interaction between user and nature and encou-
rage the intangible heritage of the territory so that it is not forgotten.
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Per la realització del projecte, en primer lloc, s’ha 
realitzat una investigació sobre els temes que es-
tructuraran el projecte, en aquest cas, les llegendes 
i el territori de Sant Llorenç del Munt, per després 
poder reflexionar sobre com el disseny com a eina 
permetrà crear solucions, idees, reflexions per do-
nar un nou enfocament i punt de vista al món de 
les llegendes d’un territori. Per això s’ha analitzat 
i estudiat en l’àmbit teòric fent una recerca de les 
fonts més fiables i actualitzades en el món de les 
llegendes i el territori de Sant Llorenç del Munt.
El projecte vol conseguir que l’usuari interactui 
amb l’entorn a través de les llegendes, utilitzant 
les seves possibilitats culturals i d’aquesta manera 
motivar la seva capacitat d’observació i d’explora-
ció del medi natural proporcionant un conjunt de 
coneixements sobre el territori que finalment fo-
mentin la conservació del patrimoni immaterial 
cultural a través de la transmissió oral.
Finalment, a nivell pràctic, s’ha desenvolupat qui-
na és la millor proposta de disseny per dur a terme 
tots els objectius i conseguir-los. L’objecte final és 
un kit-experiència on l’usuari tindrà una experièn-
cia activa i sensorial sobre el paissatge de l’entorn 
de Sant Llorenç del Munt a través d’un fil conduc-
tor, les llegendes. 
És per això mateix que s’ha decidit que el kit et 
permeti explorar el territori en primera persona 
motivant la capacitat d’exploració amb un mapa 
i una guia i altres elements que permeten l’inte-
racció entre usuari, natura i territori, tenir-ne més 
coneixaments, i el més important, en tot moment 
es segueix la ruta amb la narrativa de la llegenda, 
generant doncs, aquest moviment i impuls que el 
patrimoni imaterial cultural del territori necessita 
per abançar de generació en generació i no quedar 
en el oblit. 
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ÍA Els objectius del projecte són utilitzar les possi-

bilitats culturals que té l’entorn per aprendre a 
interpretar-lo, motivar la capacitat d’observació 
i d’exploració del medi natural, proporcionar un 
conjunt de coneixements bàsics sobre el territori 
en l’àmbit cultural i artístic, conscienciar sobre la 
importància, respecte i conservació del patrimoni 
immaterial cultural i fomentar les relacions amb el 
concepte “de generació en generació”.
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Per aquells que caminar per la muntanya sempre 
ha estat una de les nostres grans passións, hi ha una 
gran part de nosaltres que està unida a la natura 
del nostre entorn i als seus paisatges. Amb el pas 
del temps i al freqüentar l’entorn del Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ens n’hem ado-
nat que els elements patrimonials d’aquests boscos 
estan associats a relats que han anat passant de ge-
neració en generació, de boca en boca amb el pas 
del temps. Aquestes llegendes van aconseguir cri-
dar la nostra curiositat durant molt de temps, tro-
bar aquests indrets on havia passat tot el que ens 
explicaven, retrobar-nos cara a cara amb els llocs 
i aventurar-nos a la muntanya va ser una excusa 
molt bona per tornar a compartir moments amb 
tots aquells bonics paisatges, fer un passeig per la 
muntanya i conèixer una mica més sobre la cultura 
del nostre entorn. 
Volem que descobriu tots aquests racons que ens 
segueixen explicant coses, fomentar la cultura po-
pular i immaterial, impulsar a l’activitat física, la 
reunió amb el paisatge, l’observació i l’exploració. 
Com ens relacionem amb el territori del nostre en-
torn? Som conscients de tot el que ens pot aportar?

M
O

T
IV

A
C

IO
N

S
Am

b tú, 2020
Fotografia d’arxiu personal.

TEMPUS/ 13



LLEGENDES

LLEGENDES I 
FOLKLORE.

Aquest projecte deixa parlar a les llegendes, és aquest el motiu pel 
qual és important situar-les en un context concret i conèixer quina 
importància tenen per la nostra cultura. Que considerem que són les 
llegendes? Perquè les llegendes es consideren fets folklòrics?

Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana les llegendes for-
men part del folklore (de l’anglès folk, “poble” i lore, “saber” o “co-
neixement”) i el defineixen com “l’expressió de la cultura d’un poble 
comú a una població concreta, incloent-hi les tradicions d’aquesta 
cultura, subcultura i grup social” (Enciclopedia, 2020).

Nombrosos estudis sobre les llegendes i el folklore com els d’Oriol 
Carazo, la Universitat Rovira i Virgili, etc.

“Consideren les llegendes fets folklòrics perquè compleixen 
aquests aspectes; són transmeses via oral, són anònimes, 
són patrimoni col·lectiu de la comunitat representada del 
lloc on es manifesta aquest fenomen, són funcionals, són 
duradores i perduren durant un temps considerablement 
llarg de forma efímera, tenen variables múltiples, no hi ha 
una versió oficial i es reformula cada vegada que emergeix, 
existeixen versions de diferents tipologies o categories, es-
til, gènere o tipus” (Wikipedia, 2020).

02.1
About culture, fotografia, 2017
Deva Drashan
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LLEGENDESLLEGENDES

EL CONCEPTE 
DE LLEGENDA.
A continuació es presenten diferents formes de definir i veure el con-
cepte de llegenda. Hi ha la visió de folkloristes, antropòlegs i enci-
clopèdies o diccionaris. Entendre el concepte de llegenda des de di-
ferents disciplines és bàsic per la meva recerca i estudi ja que en tot 
moment la llegenda serà el fil conductor del projecte. 

En aquest cas, per l’estudi i anàlisis del concepte de llegenda m’he ba-
sat en la tesis de Martha Isabel Ramírez, “La apertura y vigencia de la 
leyenda en una región de tránsito entre México Central y la vertiente 
del Norte”, un estudi acurat i complet que comprèn diferents mira-
des de folkloristes i antropòlegs que ajuden a comprendre i debatre 
el concepte, és aquest el motiu pel qual el meu cas d’estudi i base de 
recerca d’aquest bloc s’ha basat en aquesta informació. 

Arrel de la recerca que s’ha estat fent, s’ha vist evidenciat que els estu-
dis sobre llegendes (els que hi ha posteriorment i d’altres com l’estudi 
dels germans Grimm, Diego Catalán, etc.) i com definir-la han estat 
molts al llarg dels anys. S’ha pogut veure des de moltes perspectives 
diferents en la forma d’explicar-les i definir-les. Un dels problemes 
principals de les llegendes és trobar les qualitats que les diferencien 
d’altres gèneres narratius, definir-la implica acceptar que no ho fem 
de manera definitiva ja que cada una de les perspectives és diferent 
de l’altre. 

Hi ha teories de folkloristes que reconeixen les llegendes com l’exis-
tència d’una forma literària o de llenguatge diferent d’altres, també 
s’han trobat debats teòrics sobre les llegendes sobre com definir-les o 
classificar-les amb adjectius com “urbana”, “moderna”, “contemporà-
nia”, o sobre les seves característiques partint de la seva funcionali-
tat, qualitats o la seva transmissió. Per tant, cada persona tindrà una 
perspectiva que no podrem clarificar de correcte o incorrecte segons 
els criteris útils i necessaris per al seu propi estudi. 

Segons la Real Acadèmia de la Llengua, “la llegenda és una rela-
ció de successos que tenen més de tradicionals o meravellosos que 
d’històrics o veritables” (Enciclopedia, 2020). 

Com bé diu Martha Isabel Ramírez en el treball de “La apertura y 
vigencia de la leyenda en una región de tránsito entre México Cen-
tral y la vertiente del Norte”, on dona la visió d’Andrew Vázsonyi, un 
folklorista que va participar en moltes obres de la famosa folklorista 
estatunidenca Linda Dégh, la seva esposa, podem veure com dóna la 
seva visió envers les llegendes en les quals ens comenta:

“Les llegendes es poden definir quan existeix un motiu articulat 
en una narració que concordi amb una de poètica. No és només 
l’explicació d’una creença, un fet sobrenatural o una experiència 
personal que passa a una persona, el seu valor real es relaciona 
amb la funcionalitat d’una llegenda en una comunitat o territori” 
(Martha Isabel Ramírez González, 2017). 

En aquest cas, podem veure que Andrew Vázsonyi, proposa una teo-
ria on la llegenda juga un paper clarament funcional, és a dir, que si 
aporta funcionalitat i ajuda a una comunitat o territori, aquesta per-
durarà i serà finalment classificada o denominada llegenda. 

És molt interessant el punt de vista de Cristina Laivinio (Martha Isa-
bel Ramírez González, 2017), també una folklorista que destaca la 
llegenda com un text fragmentari. Creu que la fragmentarietat de la 
llegenda pot considerar-se en dos aspectes; amb la comparació de les 
diferents versions i d’acord amb les recopilacions que un grup aporta, 
tots aquells elements formen una versió. Per Cristina Laivinio una 
de les característiques formals de la llegenda és que els diàlegs solen 
reduir-se al mínim i es limiten als fets centrals. Destaca el petit diàleg 
on precedeix d’un “diu” on el que ens mostra és que es conserva la 
idea que és un narrador qui fa la història segons les característiques i 
acceptacions d’una comunitat. Pel que fa la teoria de Lavinio, la idea 
del “diu” que pronuncia el narrador a l’explicar llegendes, és una crac-
terística que ens deixa molt clar el fenomen “de generació en genera-
ció”. 

Pieces of peace, fotografia
W
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El “diu” és una idea que ens transporta al passat i ens vol expressar 
una idea que prové dità per alguna persona però no sabem qui. 

El folklorista Timothy R. Tangherlini defineix la llegenda de la se-
güent manera: 

“Típicamente, la leyenda es una narración tradicional corta de 
un solo episodio, altamente ecotipificada, realizada de modo 
conversacional, que refleja una representación psicológica sim-
bólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas y 
que sirve de reafirmación de los valores comúnmente aceptados 
por el grupo a cuya tradición pertenece” (Martha Isabel Ra-
mírez González, 2017).

És interessant veure com Timothy defineix la llegenda ja que eviden-
cia el terme de conversa, psicologia, simbologia, experiència i tradi-
ció d’un poble o grup.

Pascuala Morote Magán en el treball de “Las leyendas y su valor 
didàctico”, explica la visió de García de Diego, filòleg, lexicògraf, 
folklorista i crític literari espanyol, defineix la llegenda de la següent 
manera: 

“La leyenda es una narración tradicional fantástica esencial-
mente admirativa, generalmente puntualizada en personas, 
época y lugar determinados” (Pascuala Morote Magán, 2020).

José Manuel Pedrosa en canvi la defineix de la següent manera: 
“La leyenda oral y tradicional es una narración por lo general 
breve, no compleja, y formada por uno o por unos pocos mo-
tivos o peripecias narrativas. Su contenido tiene elementos 
sorprendentes, sobrenaturales o difícilmente explicables des-
de puntos de vista empíricos, pero se percibe como posible (e 
incluso a veces como real, auténtico y hasta experimentado en 
persona) por el narrador y por el oyente” (Martha Isabel Ra-
mírez González, 2017).

Aquesta teoria de Pedrosa reflecteix la brevetat de la llegenda a causa 
del factor de la transmisió oral. També aclareix que aquest gènere 
conté elements sobrenaturals o no possibles però que el pròpi oient 
o lector, pot considerar possible ja que per aquest i el seu entorn, la 
llegenda és quelcom que explica una realitat o “cosa” necessària per 
a ells. 

Per últim, des d’un punt de vista antropològic com diu Martha Isabel 
Ramírez al treball de “La apertura y vigencia de la leyenda en una 
región de tránsito entre México Central y la vertiente del Norte”, la 
llegenda s’ha estudiat dins d’un context molt més ampli, on s’ha de 
reconèixer rituals i pràctiques que involucrin una comunitat que en 
espais i temps concrets afavoreixin a la seva narració.

Un exemple des d’aquest punt de vista seria el de Julio Caro Baroja 
on diu:

“La leyenda de siempre tiene este otro carácter más vincula-
do a la experiencia y a la vida. Por eso no se puede hablar de 
cosas equivalentes a las leyendas españolas en relatos propios 
de algunos países primitivos, de pueblos como los australia-
nos, o los bosquimanos, que corren o han corrido por unas 
vías muy distintas en un medio muy distinto. Nosotros es-
tamos en el ámbito europeo, contamos con un fondo o tras-
fondo histórico muy profundo [...]. En todo caso podemos 
pensar al final que la leyenda ha servido para destacar hechos 
y caracteres que se perfilan en función de distintas socieda-
des, pero que tienen un carácter permanente dentro de la 
variabilidad de la sociedad. [...] En suma, pese a los hechos 
de transmisión, localización, personalización, etc., la leyen-
da hay que estudiarla dentro de un ámbito histórico-cultural 
en función de esquemas firmes, pero de creencias variables. 
Esto es lo que, a mi juicio, hace que en el estudio de las leyen-
das sea fundamental la teoría de la crítica literaria” (Martha 
Isabel Ramírez González, 2017). 

LLEGENDESLLEGENDES
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CARACTERÍSTIQUES 
DE LES LLEGENDES.
Les llegendes, com qualsevol altre gènere literari presenten unes ca-
racterístiques concretes que pertmeten destacar les seves qualitats 
pròpies i peculiars per la qual es defineixen o diferencien d’altres ge-
neres literaris o fets folklòrics. És important tenir clares les seves ca-
racterístiques ja que complementen i ajuden a entendre el concepte 
de llegenda i el perquè de com és. 

En aquest cas, per l’estudi i anàlisis de les característiques de la lle-
genda m’he basat en la tesi de Pascuala Morote Magán, “Las leyendas 
y su valor didàctico”, on presenta l’estudi detallat de Vicente Garcia 
de Diego, filòleg, lexicògraf, folklorista i crític literari espanyol. És 
aquest el motiu pel qual el meu cas d’estudi i base de recerca d’aquest 
bloc s’ha basat en aquesta informació. 

Pascuala Morote Magán com bé explica en el treball de “Las leyendas 
y su valor didàctico”, presenta la visió de Vicente Garcia de Diego que 
ens dóna una llarga extensió de característiques vers la llegenda. Se-
gons ell les llegendes estan sempre lligades a un lloc o element precís 
i es centren a integrar aquest element al món quotidià o a la història 
de la comunitat a la qual pertany, són etiològiques, és a dir que prete-
nen explicar alguna cosa a una determinada cultura (exemple l’exis-
tència de les estrelles). Afegeix que un dels seus elements centrals és 
evidenciar una característica de la realitat (un costum, el nom d’un 
lloc) del qual es pretén explicar el seu origen tot i que són narrades 
o explicades introduint elements fantàstics. També ens aclareix que 
solen moure’s entorn un personatge, i contenen un nucli històric que 
s’amplia amb la imaginació o coneixements de l’autor i que l’aparició 
d’aquest nucli depèn únicament de l’autor, de les seves motivacions 
involuntàries, d’errors, d’interpretacions, exageracions o senzilla-
ment per raons estètiques. 

Les llegendes també poden presentar elements agafats d’altres llegen-
des, és a dir, poden ser un batut de llegendes, a aquest fenomen se 
l’anomena “contaminació de la llegenda” (Pascuala Morote Magán, 
2020). 

Vicente Garcia de Diego (Pascuala Morote 
Magán, 2020) afegeix a més a més algunes 
característiques també molt interessants 
com: La personificació, que es manifesta 
amb personatges concrets amb noms i cog-
noms que naixien en una llegenda i a partir 
d’aquesta passaven a una altra. La contami-
nació, que són elements d’una llegenda que 
es manifesten en una altra. La geminació, 
aquesta característica neix amb la coordi-
nació de dues llegendes sotmeses a unitat de 
trama. L’acumulació és quan una llegenda es 
deriva de l’anterior i també la podem anome-
nar cristal·lització, aquestes juxtaposen dife-
rents temes al voltant d’un senzill nucli ini-
cial. La temporalització és quan en algunes 
llegendes el temps és determinat, en canvi en 
altres, indeterminat. Per últim la localització 
i deslocalització es pot veure amb facilitat, hi 
ha llegendes on podem localitzar l’espai on 
succeeixen els fets i d’altres on no. 

Per tant, Garcia de Diego ve a dir que les lle-
gendes són patrimoni de tots, són col·lecti-
ves, d’un grup. Són part del patrimoni intan-
gible.

LLEGENDESLLEGENDES
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EL PATRIMONI 
INTANGIBLE.

Ens topem amb el concepte “patrimoni intangible”, indispensable i 
completament lligat al concepte de llegenda. Les llegendes, el terri-
tori i la cultura van agafats de la mà. Aquí és on les llegendes passen 
a l’acció, i les persones, dotem de vida el patrimoni intangible que fa 
referència a un territori i a una cultura. Per poder entendre la impor-
tància de les llegendes vinculats al territori i la cultura és necessari 
donar-li el valor i conèixer què és el patrimoni intangible.

Segons la ILAM (Ilamdir, 2020), el Patrimoni Cultural Intangible es 
defineix:

“Conjunt d’elements sense substància física, o formes de 
conducta que procedeix d’una cultura tradicional, popu-
lar o indígena; i el qual es transmet oralment o mitjançant 
gestos i es modifica amb el transcurs del temps a través 
d’un procés de recreació col·lectiva. Són les manifesta-
cions no materials que emanen d’una cultura en forma de: 
Sabers (coneixements i maneres de fer arrelats en la vida 
quotidiana de les comunitats).
Celebracions (rituals, festivitats, i pràctiques de la vida 
social).
Formes d’expressió (manifestacions literàries, musicals, 
plàstiques, escèniques, lúdiques, entre d’altres) Llocs 
(mercats, fires, santuaris, places i altres espais on tenen 
lloc pràctiques culturals)” (Ilamdir, 2020).

Les llegendes doncs formen part del patrimoni intangible i es mani-
festen com a formes d’expressió literàries ja que procedeixen de la 
cultura tradicional i popular d’un territori, en aquest cas la catalana 
de St. Llorenç del Munt i l’Obac. Aquestes narracions es transmeten 
oralment i es modifiquen amb el pas del temps ja que les persones 
poden modificar la història segons la vivència o experiència del mo-
ment, per tant, són històries col·lectives d’una comunitat.

LLEGENDES
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HISTÒRIA DE LES 
LLEGENDES.

PERQUÈ LES 
EXPLIQUEM?

Com ja s’ha dit anteriorment, les llegendes són les protagonistes 
d’aquest projecte. Una pregunta que pot sorgir quan ja hem entès el 
concepte de llegenda és: Perquè ens les expliquem? Bé aquest és un 
fenomen que dóna resposta al perquè de l’existència de les llegendes 
i el perquè segueixen vives. És per això que és un punt clau per enten-
dre un dels objectius que formen el motor del projecte i el seu estudi. 

Els aspectes fonamentals del perquè ens expliquem llegendes, Arnold 
van Gennep al treball de “La apertura y vigencia de la leyenda en una 
región de tránsito entre México Central y la vertiente del Norte” de 
Martha Isabel Ramírez González, ens els sap explicar amb molta cla-
redat. Tant la llegenda com el mite són relats relacionats amb una 
creença o vincle. La llegenda, a diferència del mite té una ubicació, 
espai i temps. Aquest aspecte és característic i positiu per explicar i 
entendre perquè ens expliquem les llegendes. La necessitat d’adaptar 
un tema concret a una comunitat i localitzar-lo en un espai i temps, 
exigeix que no esdevingui un sistema que quedi estancat. Cada va-
riant de les llegendes s’introdueix per processos de transmissió que 
van incidint amb el pas del temps. Aquest fet és el que dóna el valor 
de la veritat i és el que produeix que l’objecte de creença, en aquest 
cas la llegenda, perduri i es mantingui en el temps, almenys, amb la 
comunitat o territori. Les persones des de sempre han creat relats 
imaginaris per explicar diferents fets de la realitat (Martha Isabel Ra-
mírez González, 2017).

Arrel de les investigacions realitzades s’ha pogut constatar doncs, que 
les llegendes van ser creades per les persones de pobles i territoris, 
per explicar que veien al seu entorn i allò que els encuriosia. Es for-
mulaven preguntes com: ¿Perquè existeix el dia i la nit? ¿On neixen 
els rius?, i les responien amb les llegendes. Per tant la llegenda ens 
destapa unes formes de pensar, d’un territori, del llenguatge, del mo-
ment, etc. Aquests relats doncs, no tenen un autor concret, més ben 
dit, són el resultat d’un producte col·lectiu, de domini públic, hi ha 

tants autors com versions en una mateixa generació o entre diferents. 
Aquests és un dels motius pel qual una llegenda no és correcte o in-
correcte. Per tant, com a conseqüència, sigui de manera intencional o 
causal, quan un dels molts autors de les llegendes afegeix o treu infor-
mació, es reinterpreta o s’actualitza la història. Aquest fet ens permet 
per tant, identificar el moment, lloc i característiques d’un territori o 
espai concret en la història. Segurament l’essència de la llegenda sigui 
doncs la seva capacitat de canvi i adaptabilitat i no tant la veracitat 
dels fets o la fidelitat d’una versió concreta.

LLEGENDESLLEGENDES
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TIPUS DE 
LLEGENDES.

Per acabar de tenir una idea de què són les 
llegendes, està clar que s’han de considerar 
les diferents classificacions que puguin tenir.

Com podrem veure a continuació, hi ha dife-
rents punts de vista pel que fa a la classifica-
ció o tipus de llegenda al llarg de la història. 
Les diferents teories de folkloristes, lingüis-
tes, escriptors i antropòlegs han classificat 
de diferents maneres les llegendes, des de les 
temàtiques, als personatges, segons la relació 
del text amb la realitat, etc.

Pel que fa a la teoria de García de Diego les 
llegendes s’han anat classificant en diverses 
categories segons la seva temàtica, lloc de 
procedència, protagonistes, etc.

Podem trobar molts tipus de llegendes, urba-
nes, rurals, històriques i moltes més. García 
de Diego explica que cada un d’aquests tipus 
ens narra fets concrets sobre alguna de les ca-
tegories citades anteriorment (Pascuala Mo-
rote Magán, 2020).

Raúl Rodríguez García, com bé diu al seu tre-
ball “La leyenda a través del tiempo”, (Raúl 
Rodríguez García, 2013)on explica la teoria 
de José Manuel Pedrosa Bartolomé que di-
ferència entre la llegenda oral tradicional i 
la llegenda escrita literària. Aquest és un fet 
important que va més enllà, passem de parlar 
de la llegenda com un relat que és transmès 
de manera oral a la llegenda escrita literària.

Bé doncs, segons Pedrosa (Raúl Rodríguez 
García, 2013), la llegenda oral i tradicional 
no és complex, sinó breu. Presenta elements 
difícils d’explicar i sorprenents però que po-
den ser percebuts com a possibles. També les 
presenta com llegendes ubicades en un espai 
conegut que van succeir en un temps passat 
definit i real on els personatges són propers 
o coneguts. Tot i evidenciar que la llegenda 
escrita i literària té moltes semblances amb 
l’oral, les presenta més complexes i desen-
volupades. És més, la llegenda escrita té al-
tres característiques tot i que referint-nos a 

la ubicació, al temps i espai són les mateixes 
(pel seu caràcter literari), poden ser menys 
localistes que les orals. Aprofitant aquesta 
comparació, també aclareix que les llegen-
des escrites provenen de les orals, si anterior-
ment no hi ha hagut un desenvolupament i 
popularització de la llegenda oral, no existirà 
una versió escrita.

Pel que fa a la manera de fer de l’autor i la 
consulta de fonts, Pedrosa apunta que l’autor 
sol seleccionar temes anteriors, procedents 
de llegendes orals, mites, cançons, etc. i am-
pliar-los (Raúl Rodríguez García, 2013).

Martos Nuñez a la revista Investigaciones Re-
gionales (Investigaciones Regionales, 2015), 
ens estableix uns tipus de llegendes que ens 
desglossa de la següent manera:

“Les llegendes meravelloses i mitològi-
ques, són aquelles narracions relacionades 
amb el fantàstic, prodigis, encanteris, és-
sers fantàstics i fantasmes.
Les llegendes naturalistes i explicatives 
o també anomenades etiològiques, són 
aquelles que expliquen l’origen dels acci-
dents geogràfics, grutes, coves, animals.
Les llegendes èpiques i històriques, són 
aquelles relacionades amb personatges 
històrics, monuments, castells, cases, ban-
dolers, etc.
Les llegendes religioses o hagiogràfiques, 
són aquelles que parlen de sants, verges, 
ermites, curacions miraculoses i tot allò 
que tingui a veure amb l’àmbit religiós” 
(Investigaciones Regionales, 2015).

Com es pot veure, Martos Nuñez, proposa 
aquesta classificació, molt general, que pot 
ser inclús considerada universal.

LLEGENDESLLEGENDES
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TRANSMISIÓ ORALTRANSMISIÓ ORAL

EL FACTOR 
TRANSMISSIÓ ORAL
Per definir i explicar el factor transmissió oral, la forma principal de 
difusió de les llegendes, Elisa Berná Gambín, al seu treball “La Cultu-
ra Narrada” (Elisa Berná Gambín, 2013), ens dóna la visió d’Ulpiano 
Lada que presenta un esquema comunicatiu de la narrativa oral força 
entenedor. Aquest esquema és interessant d’analitzar ja que es pot 
veure que en el procés de comunicació hi intervé més d’un emissor, 
que al mateix temps, formen una cadena de transmissió que es pro-
longa al temps, és a dir, el que feia de receptor/espectador, amb el 
temps ocuparà la figura d’emissor. Podem en aquest esquema doncs, 
veure la importància de la comunicació interactiva, aquest efecte de 
feedback.

En aquest sistema de comunicació que ens presenta Lada, també s’hi 
pot veure el concepte o idea de “Text Oral”, aquest és un element que 
l’emissor o autor pot modificar o ajustar al moment i circumstàncies, 
això si, sempre que aquest acte tingui un sentit amb relació al que 
s’explica al receptor (Elisa Berná Gambín, 2013).

Segons Lada, “el text oral o narració oral no té una codifica-
ció estable, és a dir, que el que es vol transmetre bé donat pel 
context, el lloc, els codis culturals, quotidians, ètics, estètics, 
socials, etc. És aquesta la seva forma d’explicar la capacitat de 
la llegenda d’adaptar-se a les modificacions o canvis segons el 
context cultural del moment” (Elisa Berná Gambín, 2013).

Per últim, Lada (Elisa Berná Gambín, 2013) també introdueix un ter-
me molt important, el contrari al factor “transmissió oral”, assegura 
que el text oral a conseqüència dels seus canvis i modificacions es pot 
debilitar de manera que no podem assegurar la seva supervivència. A 
través del terme “fixació textual”, podem garantir la seva existència i 
supervivència en el temps, donant peu també, al seu procés d’adapta-
ció al temps.

LA TRANSMISSIÓ 
ORAL I NOVES 
TECNOLOGIES
No podem negar ni oblidar que ens trobem en l’època o etapa de les noves tecnologies. I com 
s’integra el factor de la transmissió oral amb les noves tecnologies? 

Segons Jostein Gaarder un escriptor noruec, autor de novel·les i contes i llibres per a nens 
com ens explica Elisa Berná Gambín al seu treball “La Cultura Narrada”, hi ha unes etapes 
per aquesta adaptació, començant per una cultura on quasi ningú o ningú escrivia, aquesta 
era una etapa d’or respecte a la narració oral. Una segona etapa on ja naixia la cultura literària 
premoderna, aquesta etapa serveix per escriure totes aquelles relíquies que havien quedat de 
l’anterior etapa i d’aquesta manera sobreviurien al futur. Una tercera etapa on la cultura na-
cional moderna, molt influenciada per la cultura estrangera i traduïda, impulsa a la literatura 
tradicional, és un moment de transcripció, adaptació i de reinventar-se. Per últim, aquesta 
etapa que parla de la civilització moderna i globalitzada, on els ciutadans estan acostumats a 
viure amb entreteniment de fàcil accés i on la cultura s’ha convertit en un article de consum 
internacional (Beatriz Aracil Varón, 2013).

Exposa Judith Kalman, la autora de “La Revista Mexicana de Investigación Educativa” (Re-
vista Mexicana de Investigación Educativa, 2013) on presenta a Harvey Graff, professor 
d’història social i d’anglès a la Ohio State University fa una reflexió molt interessant sobre la 
oralitat vs. escriptura:

“Según se difundía el conocimiento de la escritura y de la lectura, de forma 
irregular e inconsistente, entre la población (en especial entre los varones 
libres), sus lazos con el mundo cultural más amplio del habla y la escucha, 
y también de la vista, se fueron articulando con formas cada vez más elabo-
radas. La escritura se usaba para registrar los resultados del habla; también 
se usaba […] para facilitar patrones de pensamiento y lógica que resultaban 
demasiado difíciles sin los servicios que esta tecnología podía proporcionar. 
Incluso con las constricciones de la alfabetización, el mundo antiguo siguió 
siendo un mundo oral […] esta tradición continuó desde la era clásica a tra-
vés de los mil años de la Edad Media y más allá; no está muerta hoy e incluso 
puede haber sido reforzada por el impacto de los medios electrónicos más 
nuevos” (Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2013). 

És molt interessant el final d’aquesta reflexió que ens fa Harvey ja que evidencia que l’oralitat 
és existent en l’actualitat, i a més a més, reforçada per les noves tecnologies.
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REFLEXIÓREFLEXIÓ

REFLEXIÓ
Després de la investigació que s’ha realitzat 
i estudiat s’ha pogut arribar a una hipòtesi 
que, la llegenda com un relat que es transmet 
de generació en generació gràcies a una de 
les seves grans característiques, el factor de la 
transmissió oral, han passat d’avis a fills, de 
pares a fills, de coneguts a desconeguts, etc. 

Les llegendes doncs, ens dirigeixen a llocs 
precisos i poden presentar un origen amb an-
tecedents històrics, per aquest mateix motiu, 
els seus personatges poden ser identificats. 
Les llegendes ens volen explicar, ensenyar i 
aventurar. 

Hi ha pares, mares i avis que llegeixen i ju-
guen amb els seus néts i fills, professors pre-
parats i més sensibles que a l’hora de donar 
classes inventen i investiguen mètodes per 
motivar als seus alumnes amb l’objectiu de 
que desfruitin, a través de l’oralitat molt ben 
acompanyada de l’escriptura. Hi ha persones 
que ensenyen i expliquen segons l’entorn, se-
gons els hàbits, segons els gustos personals, 
segons la maduresa, segons les seves necessi-
tats. Hi ha persones que a través de l’art de la 
paraula, d’explicar, d’indagar, entenen pro-
blemes i actituds. Les llegendes per tant, la 
transmissió oral i escrita, la trobem lligada a 
l’art d’expressar-se, a allò fantàstic, a l’evasió, 
al compromís, al joc, a la filosofia, a l’amor, a 
l’odi, a la religió, a la crítica, a l’aventura, al 
somni, a viatjar, etc. És tan extens i complex 
que inclús manca de concepte. 

Després d’aquesta reflexió, es deixa sobre la 
taula una definició que fa Antonio Machado 
sobre la “poesia”: “paraula en el temps”. 

També podem veure, que l’oralitat és un pro-
cés de “reinvenció”, és a dir que no es pot que-
dar estancat, ha de seguir actiu per assegurar 
la seva existència i veracitat. S’ha d’actualit-
zar i ha de ser modificat amb el “de boca en 
boca” perquè aquesta és la seva característi-
ca, el que fa aquest terme verídic.

I com proposem el terme oralitat en l’actua-
litat en un món tan avançat en l’àmbit tec-
nològic? Bé doncs, després de la investigació 
realitzada, podem veure que hi ha moltes 
noves formes de difusió en l’àmbit oral amb 
les tecnologies, i que inclús, és un terme que 
queda reforçat per aquestes. Però res ens ga-
ranteix que sigui millor o pitjor aquesta for-
ma de transmissió oral que quedà en mans 
dels mitjans electronics ja que moltes vega-
des aquesta pot quedar senzillament davant 
d’una pantalla o d’una ràdio, de manera que 
no s’experimenta personalment o activament 
sobre l’espai o territori.

*

Confinament, fotografía, 2020
Fotografia d’arxiu personal.
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SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBACSANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

TERRITORI, SANT 
LLORENÇ DEL 
MUNT I L’OBAC.
Nombrosos estudis que s’han executat durant anys provinents del 
Centre Excursionista de Terrassa, l’Observatori del Paisatge, la Di-
putació de Barcelona entre altres professionals del sector, han per-
mès que la Diputació de Barcelona tingui un arxiu complet i vàlid so-
bre l’estudi del territori de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, és aquest 
el motiu pel qual el meu cas d’estudi i base de recerca s’ha basat en 
aquesta informació.

Com hem pogut veure, després de la investigació realitzada i estu-
diada sobre les llegendes podem concloure que és necessari estudiar 
el territori i conèixer l’entorn al qual fa referència aquest projecte 
per poder entendre i complementar l’estudi que, posteriorment es 
presenta sobre les llegendes del territori de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac. Primer de tot haurem de situar geogràficament i geològica-
ment el territori per situar-nos i visualitzar-lo, seguidament, estudia-
rem el seu relleu i clima per entendre com és el territori i com conviu 
respecte a la meteorologia. A continuació veurem la flora, vegetació 
i fauna, per saber qui hi habita, com es reprodueix i com es manifes-
ta, i per últim explicarem com és el seu paisatge, coneixerem la seva 
història i ocupació humana i el patrimoni construït al llarg del temps.

Tot aquest estudi, creix amb la finalitat de poder entendre i detectar 
els espais i el perquè de les llegendes i, al mateix temps per apren-
dre, conèixer i saber dels canvis del passat al present. És interessant i 
necessari tenir informació actualitzada sobre un territori per poder 
conèixer i fer créixer les llegendes per d’aquesta manera mantenir-les 
vives.

SITUACIÓ
GEOGRÀFICA
I GEOLÒGICA
Com molt bé defineix la Diputació de Barce-
lona (Parcs Diba, 2020):

“El massís de Sant Llorenç del Munt es 
troba a nord de la ciutat de Terrassa; 
emergeix de la depressió del Vallès i arriba 
a la cota dels 1.103 metres la Mola. Límit 
amb la riera de les Arenes a l’oest, amb el 
riu Ripoll a l’est, amb la plana de Terras-
sa-Sabadell a sud, i pel nord s’estén fins al 
Montcau (1.056 m), des d’on baixa cap a la 
depressió central o de l’Ebre. […]” (Parcs 
Diba, 2020).

“El conjunt orogràfic, destaca clarament 
de la resta de muntanyes catalanes i fins i 
tot de la mateixa serralada prelitoral. D’al-
tra banda, no és possible deslligar el relleu 
de Sant Llorenç de la Muntanya de la veï-
na Serra de l’Obac, ja que els dos formen 
una entitat topogràfica-geològica. Obser-
vada des de qualsevol punt dels voltants, 
la muntanya presenta aquesta propietat, 
però és a la banda del Vallès on la seva pe-
culiar silueta ha estat sempre més conegu-
da, amb els notables de la Mola i el Mont-
cau” (Parcs Diba, 2020).

02.8 02.8.1

Il·lustació personal, 2020
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SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBACSANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RELLEU
A continuació ens explica la Diputació de Barcelona:

“Les dues grans unitats que formen el massís han estat sem-
pre perfectament delimitades per la toponímia: Sant Llorenç 
del Munt i la Serra de l’Obac. Totes dues estan enllaçades pel 
Coll d’Estenalles, a la capçalera de la riera de les Arenes, que 
les separa al seu torn mitjançant una vall de vessants molt 
escarpades i d’origen càrstic” (Parcs Diba, 2020).

“Als costats hi ha multitud de barrancs tributaris de la riera 
de les Arenes i del riu Ripoll, anomenats “canals”, que divi-
deixen el massís en unitats secundàries. Destaquen els blocs 
de la Mola (1.103 m), Òbits (1.031 m) i Montcau (1.056 m). 
Els cims d’aquests relleus són sovint escarpats, amb cingles 
gairebé verticals, i van alternant amb canvis de pendent. A 
peu dels cingles hi ha monòlits separats de les parets per 
l’erosió de grans ciaclasis (megaclasis), formacions rocoses 
de conglomerats formats per diferents tipus de roca i mine-
rals, conegudes amb noms molt populars com Cavall Bernat, 
Castellasses, la Cova del Drac, etc.” (Parcs Diba, 2020).

“En conjunt, la forma aproximada del massís de Sant Llorenç 
del Munt és la d’un tronc de con escalonat en quatre trams: el 
primer té el límit superior al nivell del Cavall Bernat, el segon 
a Can Pobla, el tercer a Hort dels Monjos i l’últim, a la Mola” 
(Parcs Diba, 2020).

CLIMA
Explica la Diputació de Barcelona :

“[...]Pel que correspon a les estacions de les precipitacions, 
l’època més plujosa és la de tardor, seguida de la de primave-
ra, i la més seca, la d’estiu, tot i que està exposada a tempestes 
locals estivals o bé originades per la forta condensació de les 
masses d’aire marítim sobre l’aire sobreescalfat interior, en 
el contacte amb el massís, que origina un fort ascens, feno-
men que pot donar lloc a tempestes devastadores […]” (Parcs 
Diba, 2020).

“Tot i que a la plana del Vallès la temperatura mitjana de 
l’any és d’uns 15 °, a la muntanya les temperatures arriben 
a ser extremes a l’hivern a causa de l’altura. Pel que fa a la 
neu, té poca importància, encara neva algunes vegades, es-
pecialment en la cimera de la Mola, i aquesta es conserva 
bastants dies, principalment a les zones ombrívoles” (Parcs.
diba, 2020).

02.8.2

02.8.3

Malpensats, fotografia, 2020
Fotografia d’arxiu personal.
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FLORA I 
VEGETACIÓ
A continuació ens explica la Diputació de Barcelona :

“La vegetació característica de parc natural és l’alzinar. Per 
sobre dels 800 metres s’enriqueix amb espècies pròpies de 
llocs humits com el mostellar, el boix i el roure -que forma 
alguns boscos molt interessants-, mentre que en altituds infe-
riors es barreja amb pins i arbustos mediterranis com el bruc 
i l’arboç. La base del massís està ocupada per pinedes de pi 
blanc. A les zones més ombrívoles es substitueixen sovint pel 
pi roig o silvestre i la pinassa” (Parcs Diba, 2020).

“En els canals més ombrívols apareixen clapes ocupades per 
avellaners on es protegeixen plantes pròpies de la regió cen-
treeuropea, que formen els reductes més meridionals de la 
seva distribució. En els replans i en els cingles creixen diver-
ses plantes de gran interès, típiques de llocs secs i amb poc 
sòl” (Parcs Diba, 2020).

FAUNA
Com molt bé explica l’article del diari “Ara” (Ara, 2017):

“L’existència de grans masses forestals alternades amb esplèn-
dides cingleres i espadats ofereixen unes condicions òptimes 
per al refugi, la cria, la hivernada i el pas de nombroses espè-
cies vertebrades. Per la gran variabilitat d’ambients ecològics 
presents als terrenys del parc, s’hi poden diferenciar clara-
ment diverses comunitats faunístiques ben particulars. 

Les aus representen el grup més nombrós dels vertebrats del 
massís. Les més comunes són la merla, el gaig, el pit-roig i les 
mallerengues, que hi crien. De tant en tant, encara apareixen 
al cel algunes rapinyaires com l’àliga perdiguera i diversos 
falcònids, així com els excepcionals voltors i l’àliga daurada. 

També cal remarcar la presència d’algunes parelles de ducs, 
que han desaparegut en gran part de l’Europa central, mentre 
que aquí són presents encara als penyals més feréstecs de les 
canals. Per les brolles i pinedes, hi sovintegen la serp verda i 
la serp blanca. Tampoc no és estrany sorprendre, entre els pe-
dregosos careners del parc, l’escurçó. En moltes de les fonts 
que hi ha a la muntanya, hi creixen larves de la vistosa sala-
mandra, així com capgrossos de diferents espècies de gripau”  
(Ara, 2017).

02.8.5

02.8.4

Il·lustració personal, 2020.

Il·lustració personal, 2020.
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SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

PAISATGE
Segons Diputació de Barcelona (Parcs Diba, 2020):

“Podem considerar a Sant Lloreç del Munt i l’Obac  l’exis-
tència de tres grans unitats de paisatge. Aquestes tres unitats 
paisatgístiques són: El paisatge dels cims, per sobre dels 700-
800 m, on l’acció del clima i de l’aigua ha originat una fàcies 
característica: canals, parets i crestes. 

El paisatge dels vessants mitjans, entre els 700-800 m i els 
300-400 m, que correspon a relleus en conjunt més suaus en 
disposició de graderia ampla tallada perpendicularment pels 
torrents i rieres. Abunden les formes ruïniformes montserra-
tines, menys esveltes que les de Montserrat amb relació al sis-
tema de diàclasi.

I, finalment, el paisatge dels vessants inferiors i peus de mun-
tanya, per sota dels 300-400 m, que de fet no comportaria 
importants variacions en el paisatge potencial, si no fos per 
l’acció de l’home, que ha originat profunds canvis. En aquest 
sector, la fàcil accessibilitat de la plana, els pendents gene-
ralment suaus i l’abundància dels sòls aptes per al cultiu, així 
com la proximitat als nuclis urbans, ha fet que l’home hagi 
intervingut en les formes del relleu i hagi provocat la desa-
parició pràcticament total de la vegetació […]” (Parcs Diba, 
2020).

02.8.6
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HISTÒRIA I 
OCUPACIÓ 
HUMANA
Diu la Diputació de Barcelona:

 “Les característiques de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, amb 
els roquissars de conglomerats no han afavorit a les activitats 
humanes i la població, especialment per la falta de sols culti-
vables i de pastures” (Parcs Diba, 2020). 

“Malgrat tot, les zones més elevades del massís, amb la seva 
formació de coves i grutes, van ser un refugi segur en el pas-
sat, i prova d’això són els descobriments neolítics o eneolí-
tics.[...] 

Des del segle XI fins al XVII, la història de la muntanya està 
directament emparentada amb la del monestir de Sant Llo-
renç, al cim culminant de la Mola, i amb la dels castells, con-
cretament els de Mura, la Pera i Castellar. En aquests temps 
resulta certament transcendent per al massís i el seu entorn 
immediat l’establiment del monestir benedictí, així com l’in-
crement de la població -especialment masies- en els vessants 
de la muntanya […]. Però, si la diferència de població entre la 
muntanya i les zones baixes ha existit sempre, cal dir que mo-
dernament s’ha accentuat amb l’èxode continuat de la pobla-
ció rural cap a les poblacions de la plana” (Parcs Diba, 2020).

02.8.7

SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBACSANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

PATRIMONI
CONSTRUÏT

“No menys important és la petjada de l’home, repartida per nom-
brosos llocs de la zona i testimoni de les formes culturals que es van 
desenvolupar al parc natural i fan d’ell un lloc de notable interès 
historicocultural. L’establiment humà al massís de Sant Llorenç del 
Munt és conegut des de la prehistòria per un considerable nombre 
d’importants jaciments trobats en coves i abrics naturals. Al llarg 
del temps s’han anat amuntegant restes que testimonien les ocupa-
cions dels diferents períodes històrics” (Parcs Diba, 2020).

“El període que ha deixat una empremta més profunda és l’alta 
edat mitjana, època en què es van començar a formar a l’entorn del 
massís la majoria dels nuclis habitats que constitueixen els pobles i 
ciutats actuals” (Parcs Diba, 2020).

“El més destacable d’aquesta època són les esglésies romàniques 
i, molt especialment, el monestir de Sant Llorenç del Munt, cons-
truït al cim culminant de la Mola. Els pagesos, abans estesos per tot 
el massís, són avui insignificants, però és hereva de les tradicions i 
de la cultura que li van donar esplendor” (Parcs Diba, 2020).

02.8.8
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LA 
PREHISTÒRIA
Documentació certificada de la Diputació 
de Barcelona (Parcs Diba, 2020), explica que 
l’home prehistòric habita les muntanyes de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquest esde-
veniment es manifesta amb un considerable 
nombre de jaciments i objectes prehistòrics 
(ceràmiques, sílex, etc.) trobats per les mun-
tanyes i les coves. 

Els jaciments més importants són: la Cova 
del Frare, la Cova de les Ànimes, la Cova del 
Mal Pas del Puigdoure i el grup de cavernes 
de Simanya.

02.8.8.1

L’EDAT
ANTIGA
Com bé explica la documentació de la Dipu-
tació de Barcelona (Parcs Diba, 2020), l’Edat 
Antiga és el període més desconegut del te-
rritori. Els romans són obligats pels Ibers a 
abandonar les muntanyes. La presència de 
restes trobades (ceràmiques, monedes, etc) 
indiquen la presència d’establiments de pa-
gesos per la zona, i les sepultures trobades al 
Cingle del Marquet i als Òbits, indiquen la 
presència de població estable per la zona.

02.8.8.2

L’EDAT
MITJANA

02.8.8.3

A l’Edat Mitjana, segons la Diputació de Bar-
celona (Parcs Diba, 2020), la invasió dels Sa-
rraïns provoca que una part de la població es 
refugi als llocs amagats que ofereix la mun-
tanya, aprofitant les coves i grutes. Les gru-
tes que es construïen constaven d’una paret 
frontal amb portes i finestres que tancava la 
cavitat natural. Les construccions de grutes 
més notables són les del Puig de la Balma, 
les Balmes de l’Espluga, la Porquerissa, Puig 
Andreu, etc.

A mesura que avançava la Reconquesta tam-
bé es formen llogarets de pagesos. Els castells 
medievals però, van ser el resultat de l’evolu-
ció i engrandiment de les torres que s’utilit-
zaven de refugi i defensa per la població.

Una dada notable que indica l’alt índex de 
població d’aquell moment són les més de 
dotze esglésies.

Al mateix temps, sobre el cim de la Mola 
prosperava el monestir benedictí de Sant 
Llorenç del Munt. Després de portar temps 
abandonat i intentar que es rehabilités, el 
magnífic temple romànic de la Mola va ser 

consagrat l’any 1064 durant l’abadiat d’Ode-
guer. Amb l’expansió del feudalisme, el 
massís passa a ser governat per comptes. Els 
senyors feudals van exercir una forta pressió 
econòmica i social als camperols que varen 
ser causa de les Guerres de la Remença (els 
camperols es revelen i lluiten contra els sen-
yors feudals). Amb el pas del temps, la pobla-
ció del massís es veu afectada amb la pasta 
negra, conseqüència de que gran part de les 
cases de muntanya quedessin completament 
derruïdes o abandonades.

Amb la caiguda del feudalisme, totes aque-
lles cases que havien quedat abandonades 
són annexionades per aquells camperols que 
havien aconseguit mantenir-se i transfor-
mar-les en grans masies com la Mata, l’Obac, 
el Dalmau, etc.
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Òbits, fotografía, 2020
Fotografia d’arxiu personal
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LA VIDA A LES
MASIES DEL 
S.XVII AL XIX
Per últim, explica la Diputació de Barcelona 
(Parcs Diba, 2020) que després d’una llarga 
època de guerres i epidèmies els camperols 
resistents emprenen un període característic 
per una forta activitat agrícola i ramadera, 
un procés enterbolit pel bandolerisme, un 
acte principalment protagonista a les mun-
tanyes de Sant Llorenç. 

Després de la Guerra de successió, Catalunya 
va tenir accés al mercat de les colònies ameri-
canes, les muntanyes es troben amb el màxim 
creixement econòmic amb desenvolupament 
de la vinya destinada a l’exportació de vins i 
licors.

Altres activitats que també varen ser popu-
lars i varen durar en el temps són, la produc-
ció de carbó d’alzina, els fornejats amb es-
corça de pi, els forns de calç, els pus de calç, 
els pus de gel /l’Obac, el Guitart i la Mata), 
molins de farina, fàbriques de paper (Sant 
Feliu del Racó), forns de vidre (casa Torrella 
i a l’Obac), la producció d’objectes domèstics 
(porrons, vasos, etc.)…

Aquest període acaba amb la conseqüència 
de dues guerres, primer les Napoleòniques i 
seguidament les Carlistes, que van ser el mo-
tiu de l’abandonament de les masies.

Durant la segona meitat de segle XIX va 
aparèixer l’epidèmia de la fil·loxera, que va 
acabar amb totes les vinyes de país i va supo-
sar l’inici de la decadència de moltes masies 
de Sant Llorenç.

02.8.8.4

ACTIVITAT
ECONÒMICA

02.8.9

“L’explotació agrícola, amb predomini 
dels cultius de secà -especialment de 
cereals-, també ha perdut importàn-
cia. La vinya, que en temps remot va 
tenir cert relleu, ha quedat limitada 
a les parts baixes, i els fas més alts, al 
quedar abandonats, són novament en-
vaïts pel bosc. Sent l’aigua generalment 
molt escassa, els regadius són mínims i 
es localitzen, sobretot, a la perifèria de 
la muntanya.

Puix que fa a la ramaderia, i donada 
la manca de pastures, l’activitat que-
da reduïda a la presència d’algun ra-
mat d’animals ovins en els replecs del 
massís” (Parcs Diba, 2020).
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 LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

LES LLEGENDES DE 
SANT LLORENÇ DEL 
MUNT I L’OBAC

02.8.10

Segons la Diputació de Barcelona (Parcs Diba, 2020) al territori de 
St. Llorenç del Munt hi ha llegendes que han anat perdurant al temps 
i que són record de molts nens, pares i avis. L’existència de les llegen-
des més populars que es coneixen són les següents: El Drac de Sant 
Llorenç, El Bandoler Capablanca i La Mare de Déu de les Arenes.

La versions originals de les llegendes de Sant Llorenç del Munt i 
l’Obac es troben sota els drets d’autor de l’empresa Nous Reptes 
S.L. que Gemma Gimferrer i Tortosa, gerent d’aquesta, m’ha au-
toritzat a utilitzar la informació de Contes i Llegendes de la web 
www.lamola.com i tota mena d’informació que pogués rebre per 
part dels mateixos interlocutors.

M
alpensats, fotografía, 2020

Fotografia d’arxiu personal.
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LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

EL DRAC DE 
SANT LLORENÇ

02.8.10.1

Explica la llegenda segons la Mola (lamola, 2020), que fa molt de 
temps, Guifré comte de Barcelona va ser discretament atacat pels sa-
rraïns que volien venjar la seva derrota. Diu la llegenda que aquests, 
varen travessar el mar amb una cria de drac que podria volar com un 
ocell. Diuen que el drac era molt nerviós, que una vegada ja eren a 
terra podien veure la seva fúria i maldat i que finalment van haver de 
deixar-lo dins d’una cova sobre Santa Agnès.

Com que el drac encara era molt petit, només menjava aquells ani-
mals que li passaven pel davant com xais, cabres i ovelles. Amb només 
un any, el drac ja havia crescut de manera desmesurada i havia adqui-
rit unes dimensions sobrenaturals que varen portar al drac a menjar 
persones. Aquesta terrible conseqüència va produir que Guifré envies 
al noble cavaller Spès perquè matés al drac de les muntanyes de Sant 
Llorenç. Durant aquella nit, Spès i els seus cavallers busquen al drac 
pels voltants de la Mola fins a trobar-lo. Spès li va clavar la llança al 
drac amb totes les seves forces, però el drac amb tota la seva fúria 
empeny a tots els cavalls i els tira d’alt a baix, d’aquí el nom del Cingle 
dels Cavalls. Spès i la seva tropa es retiren i tornen a Barcelona a ex-
plicar al compte la seva terrible derrota.

Finalment Guifré no veu una altra solució que plantar cara al drac ell 
mateix, i així ho fa. Amb molta fúria, Guifré es va preparar, va agafar 
la seva llança i va anar en busca del drac. Diuen que una vegada el va 
trobar, Guifré s’armà de força i valor i va clavar la llança al drac del pit 
fins a travessar-li l’esquena. El drac espantat, fuig ferit fins a caure al 
Puig de la Creu derrotat i finalment vençut.

LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RUTA PER SANT 
LLORENÇ/ 
LLEGENDA DEL 
DRAC DE SANT 
LLORENÇ

02.8.10.2

Ens explica la Diputació de Barcelona (Parcs Diba, 2020):

 “Pel que fa a la ruta a la qual ens invita la llegenda de la Cova del 
Drac, es poden apreciar les formacions geològiques dels conglo-
merats rocosos sobre dels canals, monòlits, coves i avencs que 
caracteritzen la muntanya de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
És interessant de veure que quant a la massa forestal predomina 
l’alzinar, acompanyada d’un sotabosc de vegetació molt diver-
sa” (Parcs Diba, 2020).
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LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

EL BANDOLER 
CAPABLANCA

02.8.10.3

Com bé ens explica la Mola (lamola, 2020), en Capablanca va ser per 
excel·lència el bandoler del massís de Sant Llorenç del Munt. Diuen 
que en Capablanca es trobava al coll del Correu, un paratge feréstec i 
molt solitari amb bons amagatalls. Aquest era un camí que obligava 
a passar per allà a tots aquells volien anar de Barcelona a Manresa. 
El bandoler tenia un mètode molt particular, deixava al mig del camí 
la seva capa blanca estesa a terra i quan passava el caminant, li feia 
deixar els seus estalvis damunt la capa, si aquest es passava de llest i es 
negava li ventava un tret de pedrenyal.

Expllica la llegenda que era un jove, humil de nom desconegut que 
treballava com a mosso de bastaix. Un dia, després de cobrar la paga 
se’n va anar a Manresa disposat a gastar-se part dels diners que havia 
cobrat.

Quan va arribar, va ser assaltat per un munt de lladres. Després de ser 
robat es va retirar a les muntanyes de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
i es va fer bandoler.

Qui es trobava amb la capa havia de deixar tot el que portava a sobre 
ja que si es negaven, corrien el risc de ser atacats pel bandoler.

Capablanca va ser bandoler però diuen que també era un bon home 
que estimava i protegia a la naturalesa i tots els racons. Era molt amic 
dels que treballaven per la zona, dels masovers, pastors i carboners.

LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RUTA PER SANT 
LLORENÇ/ 
LLEGENDA DEL 
BANDOLER 
CAPABLANCA

02.8.10.4

Diu la Diputació de Barcelona(Parcs Diba, 2020):

 “La ruta d’aquesta llegenda és molt interessant ja que amaga 
la història de l’origen d’una família amb molta tradició del te-
rritori,  la família Ubach, recordant-la i recordant els records 
de la intensa ocupació humana del massís amb moltes restes, 
testimonis que ens ajuden a conèixer la vida dels nostres avan-
tpassats i a entendre el paisatge resultant de la seva relació amb 
el medi” (Parcs Diba, 2020).
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LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

LA MARE DE DÉU 
DE LES ARENES

02.8.10.5

Segons explica la Mola (lamola, 2020), la llegenda de la Mare de Déu 
de les Arenes ha donat molta popularitat i admiració a aquesta Mare 
de Déu. Diuen que l’any 1645 un pastor cuidava al seu ramat al peu del 
monòlit va provar d’enfilar-se al seu cim. I sí, ho va aconseguir però 
una vegada va ser dalt, va adonar-se que era impossible de baixar, 
que corria un risc mortal. El pastoret, angoixat va pregar a la Verge 
de les Arenes perquè l’ajudés a sobreviure i li va prometre que si així 
ho feia, li posaria una campana nova a l’ermita. Enmig d’aquest xou, 
va aparèixer el dimoni oferint-li també, arribar viu baix la muntanya. 
Segons la llegenda, el pastor es va quedar adormit una bona estona i 
quan es va despertar, ja era als peus de la muntanya, allà on la Verge 
l’havia deixat.

Explica Trailmont, un blog sobre curiositats de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac:

“La petita Ermita de la Mare de Déu de les Arenes va ser bastida 
entre els segles XI i XII, per ordre del Monestir benedictí de 
Sant Llorenç del Munt, en l’indret on conflueixen el Sot de la 
Matalonga i la Riera Seca amb el Riu Ripoll, entre els turons de 
la Furriola i Les Arenes. [...] La Verge de Les Arenes és coneguda 
també com a Mare de Déu de la Galledeta perquè la seva imat-
ge romànica original, datada en el segle XI, portava penjada al 
braç una galleda de plata, que li va ser oferta pels pagesos en 
senyal de gratitud pels seus ajuts en èpoques de sequera” (trail-
santllorenç, 2019).

LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RUTA PER SANT 
LLORENÇ/ 
LLEGENDA DE LA 
MARE DE DÉU 
DE LES ARENES

02.8.10.6

Diu la Diputació de Barcelona(Parcs Diba, 2020):

“Garanteix que la ruta a la qual ens condueix aquesta llegenda, 
ens ajuda a descobrir la zona més ombrívola de la vall del Riu 
Ripoll i la Riera Seca, mentre invita a passar per diverses fonts 
que van ser reformades l’any 1917” (Parcs Diba, 2020).
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REFLEXIÓ

REFLEXIÓ
Després de la investigació que s’ha realitzat 
i estudiat s’ha pogut arribar a una hipòtesi 
que, la llegenda com un relat que es transmet 
de generació en generació gràcies a una de 
les seves grans característiques, el factor de la 
transmissió oral, han passat d’avis a fills, de 
pares a fills, de coneguts a desconeguts, etc. 

Les llegendes doncs, ens dirigeixen a llocs 
precisos i poden presentar un origen amb an-
tecedents històrics, per aquest mateix motiu, 
els seus personatges poden ser identificats. 
Les llegendes ens volen explicar, ensenyar i 
aventurar. 

Hi ha pares, mares i avis que llegeixen i ju-
guen amb els seus néts i fills, professors pre-
parats i més sensibles que a l’hora de donar 
classes inventen i investiguen mètodes per 
motivar als seus alumnes amb l’objectiu de 
que desfruitin, a través de l’oralitat molt ben 
acompanyada de l’escriptura. Hi ha persones 
que ensenyen i expliquen segons l’entorn, se-
gons els hàbits, segons els gustos personals, 
segons la maduresa, segons les seves necessi-
tats. Hi ha persones que a través de l’art de la 
paraula, d’explicar, d’indagar, entenen pro-
blemes i actituds. Les llegendes per tant, la 
transmissió oral i escrita, la trobem lligada a 
l’art d’expressar-se, a allò fantàstic, a l’evasió, 
al compromís, al joc, a la filosofia, a l’amor, a 
l’odi, a la religió, a la crítica, a l’aventura, al 
somni, a viatjar, etc. És tan extens i complex 
que inclús manca de concepte. 

*

Costum
s, fotografía, 2019

Fotografia d’arxiu personal.
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MARC PRÀCTIC/ CONCEPTE

CONCEPTE
La finalitat d’aquest projecte és donar a conèixer i obrir pas al món de 
les llegendes perquè no desapareguin, ni quedin estancades al passat. 
Aquesta franja cultural de la nostra societat mereix seguir viva com 
qualsevol altra. Aquest projecte pretén donar moviment a aquesta 
basant, la cultura immaterial, popular i col·lectiva que té tants anys 
de vida i com qualsevol altra, no mereix desaparèixer ni ser menys 
reconeguda. 

Aquest projecte pretén fer-ho plasmant part de la identitat del terri-
tori, proposant un seguit de rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac on les llegendes seran en tot moment el fil conductor. 

Com hem vist a l’anterior investigació, les llegendes es transmeten 
oralment i si són escrites, poden ser llegides, si són conegudes, podran 
ser difoses, però per aconseguir aquest moviment, s’han de conèixer. 
S’ha de aconseguir un mètode comunicatiu. És per aquest motiu que 
es proposa un nou mètode per impulsar a conèixer aquesta part de la 
cultura que a més a més, l’acompanya una experiència/ vivència en 
primera persona activa sobre la naturalesa que permet a més a més, 
conèixer i saber sobre l’entorn/ medi natural dels espais on s’ubiquen 
les llegendes del Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

03.1
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MARC PRÀCTIC/ RUTES DE LES LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBACMARC PRÀCTIC/ RUTES DE LES LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RUTES DE LES LLEGENDES 
DE SANT LLORENÇ DEL 
MUNT I L’OBAC

03.2

Les rutes d’aquest projecte neixen sobre diferents espais concrets on 
sorgeixen les llegendes situades dins del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. Per trobar i marcar aquestes rutes s’ha analitzat so-
bre un mapa els diferents recorreguts, ja reconeguts i senyalitzats per 
les fites de la Diputació de Barcelona i d’aquesta manera no generar 
confusió ni pèrdua per a l’usuari.

Analitzant els tipus de fites que indiquen la muntanya s’ha vist que 
hi ha:

Les fites vermelles i blanques que indiquen un sender de gran reco-
rregut. Sabem que pertany a aquesta categoria perquè s’indica amb 
les inicials GR.

Les fites grogues i blanques que indiquen un sender de petit recorre-
gut. Sabem que pertany a aquesta categoria perquè s’indica amb les 
inicials PR.

Les fites verdes i blanques que indiquen un sender de recorregut lo-
cal. Sabem que pertany a aquesta categoria perquè s’indica amb les 
inicials SL.
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En aquest cas ens interessava un recorregut mar-
cat/ senyalitzat per les fites verdes i blanques, 
que ens marquen un recorregut en l’àmbit local, 
per tant que pertany al territori o lloc relatiu so-
bre el qual volem experimentar.
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Una vegada ja marcades i detectades les rutes amb els mapes de paper, s’ha 
realitzat el recorregut per a verificar i comprovar el seu accés i dificultat. 
S’ha gravat el recorregut amb una APP anomenada Wikilock on es poden 
gravar les rutes, queden registrades i indica els KM, dificultat, temps, etc.

Imatges que il·lustren el procés de 
selecció de rutes per les llegendes.

Imatges que il·lustren les rutes una 
vegada ja varen ser executades.

RUTA 1 RUTA 2

RUTA 3

RUTA 1 RUTA 2

RUTA 3
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MARC PRÀCTIC/ RUTES DE LES LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBACMARC PRÀCTIC/ RUTES DE LES LLEGENDES DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

RUTA 1 - DRAC

En la realització de la Ruta 1 es va passar per:

Can Robert
Can Poble 
La Mola 
Morral del Drac 
Canal de l’Abella
Forn de calç

Totes les imatges que hi ha a continuació són pròpies i 
pretenen ensenyar la ruta executada:
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RUTA 2 - MARE DE DÉU

En la realització de la Ruta 2 es va passar per:

Area Esplai Arenes
Font de la Boixa
Cases Arenes
Torre Bolet
Font de l’Espigol
Ermita Mare de Déu
Mas de l’Illa
Masia del Sabater Vell

Totes les imatges que hi ha a continuació són pròpies i 
pretenen ensenyar la ruta executada:
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RUTA 3 - BANDOLER

En la realització de la Ruta 3 es va passar per:

Casa Nova de l’Obac
La Pastora
Casa Vella de l’Obac
Pou de Glaç
Turó Roig
Font de la Portella

Totes les imatges que hi ha a continuació són pròpies i 
pretenen ensenyar la ruta executada:
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MARC PRÀCTIC/ EXPERIÈNCIAMARC PRÀCTIC/ FORMAT

FORMAT
Davant d’aquest projecte que es presenta 
com una experiència guiada a través de la 
narrativa de les llegendes s’ha decidit optar 
per un format KIT. El format KIT permet 
que aquest projecte creixi, és a dir, pugui 
contenir diferents elements, peces gràfiques, 
objectes, eines, etc. A més a més de créixer 
en quan a “contenidor”, el format KIT ens 
permet explorar més enllà d’un sol discurs, 
sinó que ens permet fer créixer el projecte en 
quant a idees dels passos de l’experiència.

03.3

EXPERIÈNCIA
Una vegada ja teniem les rutes, i decidit el format que millor s’adapta 
al plantejament del projecte, s’ha dissenyat l’experiència. La decisió 
de dissenyar una experiència és un punt important i fort per aquest 
projecte ja que és la que s’encarrega d’unir el territori, les llegendes i 
l’objectiu del d’aquest.

03.4

Quina experiència s’ha dissenyat?
Per a dissenyar l’experiència d’aquest projecte, s’ha hagut de pen-
sar i prendre decisions segons com actua l’usuari. Posar-se en la pell 
d’aquest i reproduir els passos que segueix, són els que han assenyalat 
quina seria l’experiència definitiva.

Aquesta comença amb el KIT (format caixa) que s’entrega a l’usuari 
que compra aquesta experiència. 
L’usuari pot decidir quina llegenda vol fer segons li cridi més l’aten-
ció. L’usuari no sap res sobre aquesta experiència fins que obra el KIT 
i es troba amb una breu explicació que té inscrita dins la mateixa 
caixa on el personatge es presenta.
 El següent pas és que sobre de tot d’aquest KIT l’usuari es troba amb 
les instruccions, les quals expliquen tots els elements que hi ha dins 
del KIT i indiquen pas a pas el que haurà de fer per completar l’expe-
riència.

03.4.1
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MARC PRÀCTIC/ EXPERIÈNCIAMARC PRÀCTIC/ EXPERIÈNCIA

Que ens trobem dins del KIT i per a què serveix 
cada element?
- Un mapa que guia i assenyala els punts clau durant la ruta.
- Una guia que explica la llegenda i guia pel camí correcte.
- Els punts referència, elements que orienten durant la ruta. Són 
punts de referència amb l’entorn.
- Una motxilla que es pot utilitzar per portar el KIT durant la ruta.
- El “No obrir”, que l’usuari no podrà saber que és fins que s’indiqui 
en un punt de la ruta.

Com és aquesta experiència? Passos a seguir.
1 L’usuari obra el MAPA i la GUIA per veure on comença l’aventura i 
dirigir-se al PUNT DE SORTIDA.

2 El MAPA indica les FITES i els LLOCS CLAU pels quals haurà de 
passar i on es troben els espais més representatius de la llegenda.

3 Una vegada comença l’aventura, s’ha de seguir per ordre les FITES 
(Fa, Fb, Fc i Fd) que indica el MAPA seguint les indicacions de la 
GUIA.

4 Entre FITA i FITA, s’utilitzen els PUNTS REFERÈNCIA. Només 
se n’ha de fer ús quan la GUIA ens ho indiqui i per ordre numèric.

5 Una vegada s’arriba a la FITA, l’usuari es trobarà la continuació de 
la llegenda (que explica la guia) per acabar de completar-la.

6 La FITA també conté un codi QR que es pot obrir amb el mòbil 
per conèixer i saber més sobre l’entorn on s’estigui situat. Al llarg de 
l’aventura es van descobrint més coses sobre l’entorn.

7 En alguna de les FITES, al llarg de l’aventura, l’usuari es trobarà un 
senyal que indica que s’ha d’obrir el “No Obrir”. S’ha de seguir per 
ordre les instruccions que vénen donades en aquell mateix moment.
El “No obrir”, vol que l’usuari explori a fons l’entorn, combinant 
l’aventura i la imaginació. Es podria dir que és una pràctica artística 
a l’aire lliure i un record natural de la muntanya que dóna moviment 
i circulació a l’experiència.
Dins del No obrir hi ha un material (?), l’usurari ha d’explorar l’en-
torn i construir algun objecte on s’inclogui el material (?). Una vega-
da aquest ja té l’objecte, ha de buscar una caixa que està per la zona 
amagada pel medi natural. Una vegada troba la caixa, ha de posar un 
nom a l’objecte (a l’etiqueta que conté) relacionat amb el perquè de 
la seva creació. A continuació, si l’usuari va sol o acompanyat, canvia 
el procediment:
Si l’usuari va sol, ha de dipositar el seu objecte dins la caixa i aga-
far el que ja hi havia dins de manera que es produeixi un intercanvi. 
Si l’usuari va en grup, s’intercanvia l’objecte amb alguna persona del 
grup.
Sobretot sempre si l’usuari agafa l’objecte de la caixa, deixa sempre 
el seu. La caixa no es pot quedar buida. Sempre s’ha de posar nom 
a l’objecte. S’ha de fer una foto i compartir-la amb l’Instagram de la 
compta que s’indiqui segons la ruta que es realitza.

8 Una vegada finalitzada aquesta experiència, l’usuari guarda aquest 
KIT i el comparteix amb els familiars, amics o coneguts. També hi ha 
l’opció de compartir l’experiència amb els Instagrams.
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NOM
El nom del projecte sorgeix del terme llatí 
TEMPUS, que significa temps en català. S’ha 
decidit aquest nóm ja que les llegendes ens 
transporten a un temps “x” i segueixen vivint 
en un temps actual i seran vives fins un temps 
“x”. El temps acompanya a les llegendes.

I perquè en llatí? Antigament es parlava per 
la zona de Catalunya, per tant és una llengua 
que ens remet a uns fets passats relacionats 
amb el temps.

03.5 TARGET
Aquest projecte abraça un públic més aviat general. No pretén selec-
cionar cap sector en concret, encara que la tendència sigui abraçar 
aquell sector de la població amant de la muntanya. Doncs, pretén 
atraure un públic general de la zona.

Està pensat en l’àmbit grupal i individual. A nivell grupal ja sigui es-
coles, empreses, turisme, etc, i a nivell individual ja sigui gent interes-
sada a nivell cultural, excursionistes, aficionats a la muntanya o a les 
llegendes, gent que vol viure una experiència diferent, etc.

Partint de que és un projecte que engloba una target general, cal es-
pecificar que s’ha de saber llegir i s’ha de tenir suficient autonomia 
per a realitzar aquesta experiència a nivell individual, ha de ser una 
persona amb capacitats suficients, per això a partir de +14 és el límit 
d’edat per a realitzar aquesta experiència a nivell individual.

03.5
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EXPANSIÓ DEL 
PROJECTE
Aquest projecte està pensat per a ser comer-
cialitzat. El podríem trobar a llibreries, a 
l’abast de tothom i on hi ha material cultural, 
a punts d’informació dels voltants de la mun-
tanya on la gent hi sol acudir si tenen dubtes 
o necessiten mapes o alguna eina, a ajunta-
ments, i inclús es podria demanar via correu 
electrònic tant a la diputació de Barcelona, 
als ajuntaments o centres excursionistes.

03.7

IDENTITAT DEL 
SISTEMA GRÀFIC
El sistema gràfic d’aquest projecte es comença a desenvolupar una ve-
gada s’ha analitzat el territori i hi ha hagut una profunda lectura de 
les llegendes. Volem crear una estètica que englobi el territori i que 
alhora tingui un rastre de les llegendes, del passat, del temps. És per 
això que s’escull una tipografia, gamma cromàtica, imatges, senyalè-
tica i materials utilitzats que ho representin correctament, és a dir, 
busquem una identitat i estètica general del sistema gràfic on tot vagi 
lligat.

03.8

TIPOGRAFIA
Les tipografies que s’han escollit per aquest projecte són la Harbour i 
la Garamond Premier Pro Caption.

La tipografia Harbour és l’encarregada de transportar-nos a l’antigue-
tat, donar potència i aportar aquell punt d’escriptura antiga a ploma. 
Per altra banda ens trobem amb la Garamond Premier Pro, on s’uti-
litza la variació Caption, encarregada del cos del text. Aquesta tipo-
grafia és tradicional i ens transmet proximitat, és elegant i modesta. 
És una tipografia fàcil de llegir. S’ha escollit la variació en Caption ja 
que ens ajuda a equilibrar el contrast que hi ha amb la Harbour i la 
seva taca ens permet poder utilitzar-la en un mida més gran.

03.8.1

Garamond Premier Pro Caption
Garamond Premier Pro Caption Italic

Harbour 
Harbour Medium
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SENYALÍSTICA
La senyalística d’aquest projecte ha sorgit partint del traç manual i la 
fulla de l’alzina surera.

S’ha decidit el traçat manual ja que li donava al projecte cert aire na-
tural, d’imperfecció, proximitat i d’una cosa més personal i manual. 
A més a més recorda al traçat de les pintures rupestres, on tornem al 
concepte de temps, al passat. Aquest traçat està fet amb pintura negra 
i traçat amb el dit, imitant tal com hem dit, les pintures rupestres.

La fulla de l’alzina surera ha estat el recurs que s’ha utilitzat per a en-
llaçar tot el projecte, el seu color, les seves formes, també orgàniques, 
naturals i imperfectes són el suport de la senyalística. Ajuden a donar 
més forma i personalitat a la senyalística i a diferenciar-la a nivell te-
rritorial, dóna identitat del territori i acompanya al traçat a través de 
les seves formes i colors naturals. Les imatges que ens trobem d’alzina 
surera s’han fet amb escàner, són fulles d’alzina surera que s’han es-
collit i triat meticulosament després de realitzar les rutes i collir-les, 
per tant són fulles que provenen de les mateixes rutes.

03.8.3

GAMMA CROMÀTICA
La gamma cromàtica principal és un conjunt de 3 tonalitats, el ma-
rró, el blanc i el vermell. El color marró, el principal ha sorgit amb 
l’observació del territori, especialment del color de la fulla de l’alzina 
surera, l’arbre més típic de la zona. Acompanyat per dos colors que 
li donessin contrast i dinamisme, el blanc i el vermell. El blanc s’en-
carrega de donar aquesta suavitat i puresa al projecte i el vermell de 
cridar l’atenció i donar un toc de color als detalls i alguns elements.

03.8.2
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IL·LUSTRACIONS
Les il·lustracions del projecte són elements molt importants i visuals. 
Principalment ens trobem les de la caixa, que imiten el traçat manual 
i fet a mà amb pintura de la senyalística. Al ser els elements principals 
que segueixen el mateix discurs s’ha optat per la mateixa estètica i 
acabats.

Per altra banda ens trobem les il·lustracions de la motxilla. Aquestes, 
tot i seguir intentant adoptar un to imperfecte i semblant al traçat 
manual, es pot veure que són més perfectes i que intenten dibuixar i 
entendre millor el que hi ha. El motiu d’aquesta elecció és que la mo-
txilla ens ensenya un dibuix d’un aspecte que ha de quedar més inte-
rioritzat, marcat i clar de l’experiència, el paisatge i l’entorn, vinculat 
al moment en que ens trobem la fita i llegim la informació del punt 
del medi natural on ens trobem. Estem parlant d’una cosa tangible i 
observable, per tant pretén aproximar-se més a la realitat i ser estèti-
cament més clara.

03.8.4
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FOTOGRAFIA
Aquest no és un projecte que destaqui per 
la fotografia, sinó més aviat per l’observació 
i tot allò més tangible i sensorial que pugui 
experimentar l’usuari. Això si, la fotografia 
apareix en un moment important del projec-
te, l’Instagram. 

El recurs que s’ha utilitzat per a la fotografia 
del paisatge ha estat intentar impregnar-les 
de la mateixa estètica sense que perdessin 
la forma. Per aquest motiu s’ha utilitzat el 
recurs de “mapa de bits”, que descompon la 
imatge de manera que podem seguir veient-
la però ha deixat de ser una imatge completa, 
és a dir, l’hem descompost i ha perdut detall, 
cosa que exigeix observació en primera per-
sona del medi natural per poder apreciar i 
entendre el que llegim. 

Deixem en mans de l’usuari un procés d’in-
tuïció, exploració i observació. Aquestes 
també han estat editades de color per a se-
guir l’estètica i colors general del projecte 
complet.
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MATERIALS
Des del principi, aquest projecte intenta ser responsable amb el medi 
ambient tot i no ser la prioritat principal, s’ha intentat treballar de 
manera ecològica i optant per materials que siguin el menys conta-
minants possible. Com s’ha dit anteriorment, no s’ha aconseguit amb 
totes les peces, però s’ha intentat que fos el màxim orgànic possible 
treballant amb cartó, fusta i en algunes peces, paper reciclat.

En altres peces com la producció de vinils no ha estat possible, i da-
vant de l’elecció de materials impermeables i que duressin a l’intem-
pèrie s’ha optat per l’acer abans que el plàstic.

03.8.6
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PECES GRÀFIQUES

Per a realitzar aquest projecte 
s’han produït diferents peces que 
han acabat creant el KIT final.

03.9
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CAIXA
03.9.1

El projecte queda unificat dins d’un KIT, on la 
primera capa visible que conté la resta de peces 
gràfiques, és la caixa. 

La caixa està tallada amb làser, és de cartó ondu-
lat que ens aporta lleugeresa i a més a més és un 
material biodegradable que tarda com a molt un 
any a degradar-se. 

Mesura 22,5 x 16,5 cm una mida semblant a un 
A5 que ens permet que sigui fàcil de transportar i 
que sigui manejable. 

Per obrir la caixa veurem que hi ha una llengüeta 
vermella que ens ajuda a fer-ho amb facilitat. 

A l’exterior de la caixa ens trobem amb una il·lus-
tració característica de cada una de les llegendes 
acompanyada del nom de l’experiència, Tempus. 
A l’interior, ens trobem amb un petit escrit de 
presentació del personatge de la llegenda i l’Insta-
gram pertanyent a aquesta.
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INSTRUCCIONS/ 
MAPA

03.9.2

Dins la caixa ens trobem primerament amb les 
instruccions/ mapa. Aquestes dos peces gràfiques 
van unificades en format A3, d’aquesta manera 
s’estalvia paper. 

Està imprès amb el paper Conqueror blanc tren-
cat, per aconseguir aquesta tonalitat sobre ma-
rrons en la que es treballa. A més a més d’aconse-
guir bona qualitat d’impressió, aquest paper està 
elaborat amb fibres verges i reciclades. 

Aquest va doblegat de manera que primer es vi-
sualitzen les instruccions i una vegada desplegat 
queda el mapa a la vista. 

En el mapa podem veure una breu explicació de la 
ruta i el recorregut on s’indica la ruta, el punt de 
sortida, els llocs claus (pels que l’usuari passa) i 
les fites.
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GUIA
03.9.3

Tot seguit ens trobem amb la guia, impresa també 
amb paper Conqueror blanc trencat per aportar 
aquesta gamma de marrons i treballar amb un pa-
per de qualitat que treballa amb material reciclat. 
La portada i contraportada és amb paper de més 
gramatge que l’interior per donar una mica de ri-
gidesa i consistència.

Mesura 9 x 25 cm, és un format allargat. El que 
s’aconsegueix amb aquest format és que ens sigui 
més fàcil de manejar i que la informació i senya-
lística no quedi al mig. 

A l’interior de la guia ens trobem amb la llegen-
da que ens indica les direccions i tot seguit amb 
l’explicació del personatge de la llegenda que 
ens guia a través d’aquesta. Dins la guia també 
trobem la indicació de quan s’ha d’utilitzar els 
punts de referència i de quan s’està arribant a 
una fita.
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NO OBRIR
03.9.4

Podem veure sota les instruccions/mapa i la guia 
que hi ha un sobre de mida A6 de paper reciclat. 
Aquest està tancat per un adhesiu de vinil vermell 
i blanca. 

A l’interior del No Obrir ens trobem amb unes 
instruccions que mesuren 6,7 x 5 cm i s’obren en 
horitzontal de manera que podem anar llegint-les 
com si fos un leporello. 

El No Obrir és l’element dissonant del projecte, 
crida l’atenció pel seu vermell i les instruccions 
van acord amb aquesta estètica tot i que mante-
nen el paper Conqueror Blanc trencat. 

Dins d’aquest sobre també ens trobem amb un 
tros de fil de cotó, prepart per a fer amb ell la 
pràctica artística amb l’entorn.
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PUNTS REFERÈNCIA
03.9.5

Podem veure dins la caixa els Punt Referència, 
aquests estan fets amb fusta DM, fusta reconstruï-
da amb la descomposició de residus de fusta dura 
o tova en fibres. 

La mida és de 14 x 10 cm fàcil de manejar i no ex-
cedeixen el pes. S’ha escollit aquest material per-
què és consistent i manejable per la funció que 
han de complir. 

Estan produïdes amb impressora làser. La seva 
forma (truquel) coincideix amb el paisatge, i a 
través de l’observació l’usuari pot guiar-se i veure 
si va pel camí indicat. 

Aquestes formes s’han escollit pensant en què la 
naturalesa és canviant, per tant, s’ha seleccionat 
formes d’aquells llocs/pedres/arbres/paisatges/
etc que no fossin canviants en un llarg temps.
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MOTXILLA
03.9.6

Trobem també dins la caixa, la motxilla. Aquesta 
com podem veure és de cotó, una fibra natural de 
tonalitats blanques i groguenques, que segueixen 
les tonalitats marronoses del cartó i del paper to-
nalitat Conqueror Blanc trencat. 

La mida és la indicada perquè es pugui transpor-
tar el KIT de manera que no s’hagi de portar a la 
mà tota l’estona. 

Les motxilles porten una il·lustració vermella o 
marró, aquestes fan referència a alguna curiositat, 
fauna o flora/vegetació de la ruta a la qual per-
tany aquesta.
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CAIXA EXTERIOR
03.9.7

Aquesta peça, exterior al KIT, una caixa (...)
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FITES
03.9.8

Per a la senyalística (fites) s’ha decidit utilitzar 
vinil. En aquest cas ens trobem amb una placa de 
ferro rovellat (per pressupost) on s’ha aconseguit 
simular el color i el material. 

La senyalística consta d’un títol, un escrit en 
idioma 1 (cat.) i un altre en idioma 2 (cast.), la 
indicació de fita a dalt a mà dreta i un codi QR 
per detectar amb el mòbil vinculat a una compta 
d’Instagram. 

La intenció de la senyalística és sobreviure a l’in-
tempèrie i suportar les condicions meteorològi-
ques el màxim temps, per aquest motiu els mate-
rials escollits.
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INSTAGRAM
03.9.9

La peça gràfica que acompanya la senyalística és 
l’Instagram, una peça complementaria a les fites a 
la qual s’accedeix a través d’un codi QR. 

En aquest Instagram ens trobem que a la part in-
ferior hi ha un muntatge d’un dels punts més ca-
racterístic de la ruta i tot seguit el nom de la lle-
genda. 

A la part superior hi ha indicada cada una de les 
diferents fites on es pot entrar i desplaçar fins a 
arribar a una imatge acompanyada d’un text on 
s’explica les diferents característiques de l’entorn 
on ens torbem en aquell moment. 

La funció principal d’aquesta xarxa social és am-
pliar el coneixement gràcies a les noves tecnolo-
gies i xarxes socials, que no hem d’oblidar que for-
men part del món actual i que ens poden ajudar a 
més a més a donar a conèixer el projecte i pot ser 
utilitzat com un mitjà de comunicació, publicitat 
i màrqueting. A més a més, també ens permet que 
l’usuari pugui compartir amb nosaltres i la resta 
d’habitants, la seva experiència.
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COS DEL TEXT
03.10

El cos del text d’aquest projecte ha estat escrit per 
mi bastant-me amb els escrits ja existents proce-
dents de www.lamola.com que han autoritzat a 
utilitzar la informació per aquest projecte. També 
s’ha autoritzat a utilitzar la informació procedent 
de correus electrònics i pdf ’s que durant el projec-
te s’han aconseguit parlant amb persones que van 
viure el confinament a la Mola. 

 

 

Na Gemma Gimferrer i Tortosa, com a Gerent de l’empresa Nous Reptes, S.L. i responsable de 
la publicitat de l’empresa. 

 

Autoritza a : 

Sara Aimarich , a utilitzar la informació  de Contes i Llegendes que es troben a la web,  

www.lamola.com, per a la realització  d’un projecte final de grau d’estudis. 

A tenir en conte que, la mateixa web, ja es una recopilació de diferents  fonts, de fer-se servir 
la informació, en tot moment es farà menció de la font que consta en la web, així com la 
mateixa web, www.lamola.com  

Cordialment 

 

 

 

Gemma Gimferrer i Tortosa 

 

 

 

Castellar del Vallès, 24 d’abril del 2020 
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PLANIFICACIÓ DE 
L’EXPERIMANTACIÓ, 
FORMALITZACIÓ, 
MATERIALITZACIÓ

03.11

Durant aquest mes de Juliol, es desenvoluparan 
les tasques següents:

1. Posada en circulació
2. Vídeos - posada en circulació
3. Fotos finals del resultat
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Recordo perfectament aquelles llàgrimes de co-
codril al moment de pujar la Mola, però recordo 
encara millor, les llegendes que m’explicaven els 
meus pares per tal de que aquella excursió fos més 
suportable. 

Aquest projecte no deixa de ser una petita part 
de mi, una engruna que porto dins i que necessito 
compartir, que no entén d’edats, de races ni reli-
gions. Durant aquest camí, he pogut crear una base 
sòlida sobre els estudis de les llegendes que m’han 
ajudat a reflexionar i veure els diferents punts de 
vista i l’extensió del tema. He après de filosofia, 
història i cultura. 

El món de les llegendes per això, m’ha dut fins al 
territori de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc 
Natural que tinc al costat de casa. Totes aquelles 
llegendes que coneixia m’han transportat a llocs 

increïbles que necessito que coneixeu des d’aquest punt de vista. He 
ampliat els meus coneixements en l’àmbit territorial, cultural i me-
diambiental. 

Mentre he anat construint aquest projecte que creixia de les mun-
tanyes i les llegendes, ha sorgit un imaginari que era completament 
desconegut per mi, he sigut capaç de construir una experiència per a 
tothom a través d’aquella petita engruna que duia dins. 

Pel que fa al disseny gràfic em sento molt satisfeta ja que no m’he 
marcat cap límit, he deixat que el projecte anés creixent i jo amb ell, 
especialment a l’hora de produir i fer les diferents peces gràfiques hi 
ha hagut un aprenentatge molt positiu, que amb l’ajuda dels profes-
sionals (impremtes, secretaris, fusters, ferrers, inclús pares i tutors, 
etc) ha estat possible. Actualment em sabria defensar perfectament 
davant la producció una gran varietat de peces gràfiques. 
A nivell de materials i tècniques també hi ha hagut un aprenentatge, 
treballar amb materials ecològics o reciclables per ajudar al planeta 
ha estat satisfactori. Un dels meus objectius era aconseguir que en 
aquest projecte tot fos meu, que de forma més o menys possible po-
gués fer-ho jo amb les meves mans, i sinó, viure-ho. El traçat manual 
de les peces, les textures i materials fan créixer aquesta empremta de 
tu a tu, de proximitat, sensorial, que tant m’agrada i em fa sentir. 

Tempus ha estat un projecte que m’ha ensenyat a viure, a compar-
tir, a observar, a sentir, a somiar, etc. M’ha fet connectar el món 
del disseny gràfic amb el món natural que tant estimo. Tempus, vol 
que visquis, que somiïs, que sàpigues i aprenguis d’allò tan bonic que 
tens tan a prop, t’ajuda a valorar aquelles coses a les que no donem 
importància i que tant ens acaben aportant. Repeteixo, Tempus és 
cultura, amor i natura.
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