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En memòria d’Isidor Cònsul
tant cap a Mallorca on identifiquen el personatge amb
un d’autòcton, el Comte Mal.

Castellar de n’Hug. Totes les fotos són de Jordi Gironès.

El mite del Comte Arnau
El Comte Arnau és el figura central del mite folklòric
més conegut de tot el llegendari català, i que ha estat
la font d’inspiració de moltes obres literàries en les
quals es van donant nous punts de vista sobre el personatge.

El filòleg, poeta, bibliòfil i folklorista Marià Aguiló,
l’any 1843 recollí la cançó d’una família del Pirineu
que vivia a Barcelona i la va passar a l’escriptor Pau
Piferrer, que, al seu torn, la va fer arribar a Manuel
Milà i Fontanals, que la publicà el 1853 en les Observaciones sobre la poesía popular, amb unes notes
sobre la tradició oral als nuclis de Mataplana, Montgrony, Gombrèn, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses,
relatives a la llegenda del Comte i en la seva relació
amb les monges del monestir de Sant Joan, i amb allusions al paral·lelisme amb la figura damnada del
Mal Caçador.
A partir d’aquesta publicació, Víctor Balaguer va escriure, l’any 1858, un conte truculent i fantàstic sobre
l’aparegut, en què atribuí per primera vegada el nom
d’Adalaisa a l’abadessa pecadora. Els al·legats de
l’arxiver de Sant Joan de les Abadesses, mossèn Pau
Parassols, insistint en la irracionalitat històrica de la
tradició oral i del conte de Víctor Balaguer, va servir
paradoxalment perquè els escriptors fixessin algunes
dades de la llegenda, identificant la figura del comte
amb un Arnau, senyor de Mataplana que visqué en el
segle XIV, donant el nom d’Elvira a la seva esposa,
que va deixar de ser l’anònima “muller lleial”.

L’origen del mite es troba en una cançó popular, probablement nascuda a Ripoll a la fi del segle XVI, en la
qual ens presenta el diàleg entre l’ànima damnada del
comte i la seva vídua, a la que s’apareix tot envoltat
de flames. En totes les estrofes hi la repetició constant
de les frases amb les que el comte s’adreça a la seva
esposa: “muller lleial” i “viudeta igual”, mentre que
en les de la dona són: “comte l’Arnau” i “valga’m
Déu, val”. Aquestes darreres actuen com a protecció A partir del moment del descobriment públic de la
divina davant d’un ser infernal.
lletra de la cançó fixada per Milà, el sistema literari
català es va apropiar de la figura del Comte i al llarg
– On vos han donat posada, comte l’Arnau?
dels segles XIX i XX es va anar formant una autèntion vos han donat posada, valga’m Déu, val?
ca tradició de recreacions que abraça tots els gèneres
– A l’infern me l’han donada, muller lleial,
(poesia, conte, novel•la, teatre, guió televisiu, història,
a l’infern me l’han donada, viudeta igual.
assaig) i que arriba als nostres dies. Entre els escrip-Per què allí us l’han donada, comte l’Arnau?
tors que d’una o altre forma han tractat el tema podem
per què allí us l’han donada, valga’m Déu val?
citar: Anicet de Pagès, Àngel Guimerà, Frederic So-Per soldades mal pagades, muller lleial,
ler, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Aureli Capmany,
i donzelles deshonrades, viudeta igual.
Josep Carner, Alfons Maseras, Rossend Serra, Alfons
Roure, Miquel Ferrà, Josep Maria de Sagarra, Joan
Des del Ripollès, la cançó es propagà per tot Catalunya, Oliver, Josep Romeu, Josep Ferrater, Ambrosi Caron se’n ha recollit una seixantena de versions, i sal- rión, Nicolau Maria Rubió, Guillem Colom, Antoni
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Cim de Costa Pubilla.

Ribera, Miquel Arimany, Agustí Bartra, Joan Brossa,
Rodolf Sirera, Eugenio Trias, Giuseppe Grilli, Josep
Camps, Llorenç Soldevila, Lluís Quintana, Xesc Barceló, Jaume Tarradas, Damià Barbany, ...
En la persona de l’Arnau es concentren una sèrie de
fets i personatges d’èpoques diferents. Així, se’l fa ser
qui va aconseguir expulsar els moros del Pirineu. Les
seves tropes es van reunir a Coma Armada, fet que
donà origen al topònim. També és l’Hug de Mataplana, un dels Nou Barons de la Fama, que acompanyaren
Otger Cataló en l’inici de la reconquesta catalana.
Segons la llegenda, el Comte Arnau era baró de Mataplana i de Toses, senyor de Gombrèn, d’Aranyonet i
de la Pobla de Lillet. La seva baronia comprenia una
bona part del Ripollès i era senyor dels castells de
Mataplana, Solans, de les Dames o Blancafort, Castellar de n’Hug, Puigbò, Monegals i Sant Amanç.
Se l’atribueix la construcció d’unes escales tallades
en la roca viva per anar des de l’ermita de la Mare de
Déu de Montgrony fins al pla de Sant Pere. La feina
era molt dura i els mossos es resistien a treballar-hi.
Per poder-los convèncer, els va prometre que els donaria una mesura de blat per cada pedra que excavessin a la roca. Però el comte no va complir el pacte
perquè havia promès una mesura replena i els hi va
donar arranada o perquè va barrejar pedres amb el
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blat. També se l’imputa la construcció de la capella
de la Mare de Déu i de l’ermita de Sant Pere, en les
mateixes o circumstàncies. En totes aquestes tradicions s’afirma que Arnau és condemnat per haver pagat
malament als mossos i per haver-los estafat: “per mesures mal rasades”.
També s’explica que Blanca d’Hug, senyora del castell de les Dames o de Blancafort, va fer renúncia dels
seus drets senyorials a favor del seus vassalls. El seu
nét, Arnau de n’Hug va tornar a imposar els mals usos
feudals, exigint el pagament de tots els tributs endarrerits, i mantenint un tracte despòtic amb els seus súbdits.

Santuari de Montgrony i ermita de Sant Pere.
2

rera d’aquesta condemna hi havia l’acusació interessada del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, germà
de l’abadessa Ingilberga, el qual, amb la dissolució,
aconseguí l’adjudicació dels béns del monestir a l’efímer bisbat de Besalú.
Per tots aquest pecats va ser condemnat a vagar durant
tota l’eternitat com a ànima en pena per tot el que foren els seus dominis. Cap al tard surt de l’infern, vestit
de foc i flama segons els versos de Jacint Verdaguer,
pel gorg dels Banyuts o pel forat de Sant Ou, cavalcant esperitat sobre un cavall negre, carregat amb el
cos de l’abadessa, sense repòs ni descans, seguit per
un estol de gossos que lladren sinistrament, voltat de
flames i traient foc per la boca i les orelles, igual que
el seu cavall que no se sap si corre o si vola.
Així ens ho diu Joan Maragall en els seus versos:

Escales que duen a Sant Pere de Montgrony.

Una altra llegenda diu que Arnau volia portar l’aigua
del Llobregat des del seu naixement a Castellar de
n’Hug fins al seu castell de Mataplana. A punt d’acabar l’obra, un dels treballadors va dir “Ja la tenim, ja
se sent el soroll de l’aigua”, una velleta replicà “Si
Déu vol, la tindrem”. En un acte de supèrbia Arnau va
respondre: “Tant si ho vol com si no ho vol, l’aigua
del Llobregat tinc a la font”, i les aigües van retrocedir altra vegada a Castellar de n’Hug.
És ben coneguda la seva relació amb l’abadessa de
Sant Joan de les Abadesses, amb qui mantenia amors
sacrílegs, i a la qual visitava entrant al monestir per
conductes subterranis que tenien l’entrada a les coves
de Ribes o al forat de Sant Ou. Altres versions afirmen
que el comte s’havia enamorat de l’abadessa però que
no era correspost. Quan l’abadessa va morir, el Comte
Arnau, una nit de tempesta desenterrà el cadàver i se’l
va endur, cavalcant amb el seu cos en braços.
En la memòria col·lectiva, el monestir de Sant Joan
de les Abadesses era un lloc on les monges portaven
una vida dissoluta i de disbauxa. Està històricament
demostrat que, l’any 1017, una butlla del papa Benet VII va dissoldre la comunitat per immoralitat,
qualificant les monges de meretrius de Venus. DarCicleMontgrony

Correràs per monts i planes,
per la terra, que és tan gran,
muntat en cavall de flames
que no se’t cansarà mai
El teu pas farà basarda
com el pas del temporal.
Totes les veus de la terra
cridaran al teu voltant.
Te diran ànima en pena
com si fossis condemnat
Hi ha testimonis que han vist el Comte Arnau i el seu
seguici al precipici sota el santuari de Montgrony dirigint-se a la font del Prestill, i també al castell de
Mataplana i al clot de l’Infern.
En alguns indrets són visibles, gravades en la roca,
els senyals del pas del Comte Arnau amb l’abadessa a
la gropa del cavall. En la balma d’Esquerd, passat el

Forat de Sant Ou.

3

tres, amb un baixada de 1.155 m, estimant un temps
efectiu de 5 h.
L’excursió curta surt també de Castellar de n’Hug
(1.400) i ressegueix planerament el GR3 fins al santuari de Montgrony (1.350), baixant després a Gombrèn
(900) on finalitza. El recorregut és de 10,5 km i un
temps estimat de 4 h.

Sant Pere de Montgrony.

Colobre, un torrent proper a Montgrony, es veu clarament l’empremta d’un casc de cavall i d’una sabata
de dona. També al coll de Mansillo, prop del pla de
Sant Pere, s’hi poden veure quatre petjades gravades
a la pedra del terra.

Nota important
Tenint en compte els paratges per on transita l’excursió, és fonamental respectar els horaris previstos, no
fos cas que se’ns fes fosc i topéssim amb el Comte
Arnau i la seva comitiva infernal.
Domingo Padró
SEAS, maig de 2017

L’excursió
L’excursió llarga ressegueix la serra de Montgrony
sortint de Castellar de n’Hug (1.400 m), puja fins
al coll de Remoló i segueix carenant fins al cim de
Costa Pubilla (2.055), punt culminant de la serra de
Montgrony i de l’excursió. Després davalla pel pla de
Pujalts i la costa dels Anyells fins a la carretera que
porta al santuari de Montgrony (1.350), i des d’allà,
pel col de Jou fins a Gombrèn (900). És un itinerari
de 15,5 km amb un desnivell positiu d’uns 800 me-

Gombrèn, al fons, des del santuari de Montgrony.
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Malla i escut medieval del museu del Comte Arnau de
Gombrèn.
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