Benvolguts veihs i veihes,
ant Joan de lesAbades.5es és un poble de lleyndes imites, d'una
rica historia que s'ha anat escrivint al llarg deis segles. L'epoca
del repoblament amb fAbadessa Emma, el moment de la
construcció de la vila emmurallada, el terratremol de rany
1428, la pesta negra, així com moments histories més recents
com la guerra del frances o la industrialització, han estat episodis que han
deixat empremta en la manera de ser i fer de la gent del nostre poble.
Segles d'historia, d'anecdotes que s'han anat succeint i que han anat
definint les histories fantastiques que en Ramon Cotrina, de forma
exquisida i entenedora, ens explica en aquest monografic. A través de
breus relats, posa emfasi en els detalls de les histories i en els seus
personatges, tot permetent al lector deixar anar la imaginació per crear
una nova realitat a cada una de les histories.
No menys important ha estat la tasca d'en Jordi Canelles, qui alhora de
plasmar l'imaginari col·lectiu de les histories fantastiques de Sant Joan en
dibuixos, ha seguit el fil del relat, localitzant, identificant i donant vida ais
personatges principals.
L'elaboració del monografic, com sempre editat amb motiu de la nostra
Festa Major, ha assolit I'objectiu de ser un document de qualitat, fruit de la
tasca de recerca realitzada pels seus autors. D'altra banda, també s'ha
aconseguit recollir de forma escrita, les histories fantastiques de Sant
Joan; unes histories que han perdurat durant segles al nostre poble,
grades a la transmissió oral, de generació en generació.
En definitiva, us presentem sis relats que combinen la realitat i la ficció i
ens endiosen en situacions viscudes pervilatans del nostre poble que han
topat, en algun moment, amb fantasmes, bruixes o follets.

Així dones, us vull convidar a descobrir aquest món fantastic que el monografic d'enguany ens presenta, tot deixant volar la imaginació. Evadirnos per un moment de la realitat i poder compartir escenes en que el
fantasma d'en Joan Om ens visita al Pla de les Forques, les bruixes de
Malatosca tomen a prendre vida o el vent ens porta la visita gens volguda
del Follet entremaliat, pot ser un verdader plaer.
Només em resta desitjar-vos que gaudiu de la lectura d'Histories Fantastiques de Sant Joan de les Abadesses i alhora que tingueu una molt
bona Festa Major!
Ramon Rogué i Riu
Alcalde

mi, aquesta historia, me la va explicar en Pau Orlina, veí de

Sant Joan i home de bé, pero d'un !Jran im~inació. Vull dir
que no responc que si!Jui veritat, tot i que eII assegura que sí, i
creua els dits i escup tresvegades i ho jura. Diu que eII ha vist
més d'una vegada el fantasma del pla de les Forques.
El pla de les Forques ésa tocar de la font de la Puda,

al final del talveg que forma el torrent. Ara és solament un pujolet solitari i
bon xic misteriós, pero abans era molt més gran i al cim hi havia un pla. I
era alla on I'abat del Monestir hi havia fet posar les forques pera ajusticiar
els malfactors.
Pujant Ter amunt, i a les envistes de la vila, aquestes forques es retallaven
contra I'horitzó. Era com si crucifiquessin el paisatge. I als forasters que arribaven se'ls posava pell de gallina i un calfred els resseguia tota !'espinada. I
les mares mostraven les forques als fills, des del Vinyal, perque mai no se'ls
acudís de fer trapelleries que els poguessin conduir a una fi tan trista. Els
ensenyaven les forques de Iluny, perque tothom tenia por d'acostar-s'hi.
Dones bé , és d'aquest turó que, en nits tenebroses, surt una forma blanca,
estiregassada i molt alta, que giravolta pausadament, i de vegades es caragola i gemega amb un udol allargassat i esfereidor. Aixo sí, perque aparegui
el fantasma, ha de ser nit negra o, millar encara, tempestuosa.
En Pau diu que fa basarda, que ell s'hi ha estamordit i que
una vegada li va passar arran i que I'ale que li eixia de la
boca desdentegada pudia més que I'aigua de la font.
Si mai hi vas, en una nit de Ilamps i trons, --em diuvés-hi confessat i si pot ser no hi vagis sol. Més d'un
que s'hi ha acostat per fer-hi barrila, n'ha sortit escaldat i no n'ha sigut mai més d'altre.
Aquesta historia ve de molt Iluny. Diu que era a mitjan segle catorze. Un dia es van presentar a I'hostatgeria del Monestir uns homes que venien
de ponent. Duien ha.bits de monja i
feien posat de bones persones.
Parlaven una Ilengua forastera i
es feien entendre en un mal
Ilatí. Deien que volien consultar la gran col·lecció de
Ilibres, tresor del cenobi i
enveja de mig Europa.
Varen ser molt ben rebuts,
amb cortesia monacal, ivan
tenir les portes obertes. No es
va saber fins molts anys després que eren falsaris i gent de
malviure.

Durant aquells dies es va cometre un
crim dins el dos del Monestir. Bemat de
Bellcaire, administrador i almoiner, va
apareixer assassinat i tots els diners que
administrava desapareguts. No vulgueu
saber I'enrenou que es va organitzar. L'abat
va obrir una investigació i totes les sospites
van recaure sobre en Joan Om, que feia
poc que era hortola deis monjas. En Joan
era un home sorrut i de mal raure i que li faltaven dos dits de la ma esquerra. Ningú no
sabia massa res del passat d'en Joan, Alguns
deien que havia viscut a les Guilleries, on
feia de carboner. Que havia estat casat i
que la dona se li va escapolir amb un soldat del rei. Altres deien que havia estat
hortola a Santes Creus, d'on havia hagut
de marxar perque hauria format part
d'una partida que havia tingut algunes
topades amb els monjas de Poblet. El cert és
que en Joan no inspirava gaire simpatia; tot i
que s'havia fet amic del monja administrador
perque, deia, mai ningú no havia fet créixer
unes bledes tan gustases a I'hort del costat de
I'era d'en Serralta.
NirnJú, pero, no va sospitar dels frares de ponent, que al cap de poc van
desapareixer sense deixar rastre.
En Joan Om va ser jutjat, condemnat i penjat al pla de les Forques. De res no
van servir els crits d'innocencia que en Joan bramulav1a des de la presó. Abans

de penjar-lo en loan esva ~rala comitiva de frares i ~tzils i tafaners queracompanyaven i elsva escopir unes paraules de terror: maleeixo faba.ti tots els
monjas que mhan jutjat i tota la SJent de la vila que m'odia i jo us die que d'ara
en endavant un escorpí us rautara les entrarryes i us sobrewldran mals que cap
herba remeiera no podra SJUarir i que la font que neix al peu d'aquest pujol es
convertira en aiSJua pudenta i que aixo durara pelssesJles delssesJles; i perque no
se'n perdi la memoria jo tomaré a recordar-vos la vostra injusticia tates les nits
tenebroses.
I és des de Ilavors que a les nits de tempesta surt el fantasma d'en loan 0m que
es passeja bruelant laseva innocencia pertot fentom de la font de la Puda.
En Pau Orlina em diu que
aquesta historia fhavia sentit explicarais més vells del
poble i que, el que ell ha
vist, no és una fantasma
per espantar la SJent. sinó
!'anima en pena d'en loan
Om. I quan diu aixo es persiSJna piadosament.

alatosca és un paratge beliís.5iin. El salt d'~a. el
SJOnJ i el molí formen un conjunt que els pintors no
es cansen de reprodtrir Temps era temps, pero,
Malatosca era un niu de bruixes. I encara ara hi ha
qui diu que alguna n'hi queda de ben éllilélSJada.
AlsJunesvivien en el gorg que hi ha davall del molí, sota r~a. isolamentsortien
de nits. Si feia Iluna, el seu cos platejat IlampeSJUejava de tal manera que aqueIIs
que les havien vist quedaven amb els uIIs entelats per sempre. Diuen que en el
SJOTIJ hi havia xucladors, i ai del que s'atrevia de banyar-s'hi: era enSJC)lit pels
remolins i ja mai més no se'n cantava ni SJalI ni gallina. AlsJunes bruixes habitaven els fenents de les roques que erroolten el paratge. I potser eren les més temibles. Treballaven de nits. Isi baixaven a vila, pla! Calla tenir la casa protegida amb
cendra de romaní beneit i els infants havien de
dur penjolis i medalles i fer-los Ilepar sal, altrament les bruixes podien encomanar-los un
temible mal donat I quan s'entestaven a
congriar tempestes, feia feredat & cert
que, normalment el

toe de les campanes les atui"a i quan raoot del monestir sortia a comunil: elles
s'arron.saven i es calxlellaven sobre rescombra i retomaven aJs seus cataus; lle\7at
cfaquell dia que formaren un estol tates les bruixes de la comarca i, enfellonides,
sen.se fer e.as ni de campanes ni cfaoots, van aterrar el cimbori del monestir
Minyons, quin daltabaix! Les croniques parlen cfun terratremol de\7astada: pero
la veritat és que van ser les bruixes de la comarca, capitanejades perles del gorg
de Malatosca. Després de la maltempsada, el poble, rniSJ enrunes, va quedar
impreqnat cfuna sentar insuportable.
Era la pudor de bruixes que aoons
cfactuar s'untaven les rnxelles amb
carn de penjat.
A la casa del molí, pero, hi vroien una
altra mena de bruixes. No us pen.seu,
eren bruixes de debo, de les que saben ~
fer encanteris, conwiar trrUJÜent:s i, si
calia, confesJir malediccions. Pero hi
podies parlar i semblaven persones
normals, un xic estrafolar.ies, pero
normaJs. Sí que la gent explicava que a
les nit:s baixaven els bruixot:s cfOJassa i
que hi feien les seves festasses. Sobretot , .
quan baixava en SaruJfreda que era un
boc-bruixot que vroia en un catau
prop de la Font Gran. Home fon;ut i
feréstec, molt:s I'havien vist córrer de nits i tenia tates les noies cfügassa i de
SantJoan ben esfereides.
A la casa de Malatosca, hi vivi.a una
bruixa que no tenia gens de maldat.
Era la bruixa Lena. Habitava el molí i la
gent no li tenia cap malicia. Fins i tot, si
calia, en.senyava les virtuts de la ruda i
deia que menjar cent herbes verdes
cada divendres era tansa.
Un dia, entrant de fose, en SaruJfreda
va babear al molí. Solament hi havia la
bruixa Lena. Ella que diu:

Menta i alfabr~a
ruda ivaleriana
salven tota persona nada.
lellquefa:
Mésval I'orella d'ós
que ho cura i ho salva tot.
Va entrar a casa, varen sopar i al cap d'un temps la bruixa va anar de part. Sí
que hi va haver un xic d'enrenou al poble, pero la ~nt deia que tot aixo era
cosa de bruixes i que ja s'ho farien. Es va avisar la llevadora, la qual, molt
diliSJent, va deixar la buSJada a miSJ fer, es traSJué el davantal is'encamina cap
al molí. La llevadora era moltservicial i no li feia res de tenirtractes amb tota
mena de SJent. Els del Monestir no la veien amb SJaire bon ull, pero ella feia la
seva i mirava de fer-se un raconet.
El part va ser treballós, pero la pericia de la llevadora va resoldre el cas i
nasqué uninfant sa i adret, ros com un sol que no semblava pas fill de sa
mare. La mare estava aleSJre de no dir, i va
aferir a la llevadora una embosta de Ilenties
i les hi va posar a la butxaca de la faldilla.
La llevadora no va dir res, pero va
pensar que era una paSJa ben SJaldosa
~~
per tant treball. Tomant a casa i
,, - ~ passant el Ter va buidar la butxaca
a I'aiSJua i remuSJava coses IletSJes
de la bruixa i deia que no
tomarla mai més al molí.
Ala nit, a I'hora d'anar a dormir, i en
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treure's la faldilla, va notar que a la butxaca hi havia alguna cosa pesant. Va
mirar i va resultar que unes guantes Ilenties que no havien anat a parar al
riu, s'havien convertit en monedes d'or. De momentva estar contenta, pero
es desesperava de pensar en el bé de Déu de Ilenties que havia Ilam;at al riu.
No poSJué dormir de tota la nit. Iabá que es féu de dia va babear al Ter a veure
si hi trobava les monedes. Prou va recacejar amunt i avall, i removia les
pedres, pero nova trabar altra cosa que aigua i coools.

cremat la creu de
palma bene:ida.
Isi voleu un sortilegi contra les
bruixes i el terrible mal donat, aquí
teniu una oració molt antiga, que si
es diu tresvedades el matí i el vespre,
té efectes immediats:
Mal donat, mal ignorat,

així quedis mort i escanyat;
toma-te'n a la casa d'on t'han portat;
rosega el cor del qui t'ha donat.
Que totaixosigui veritat
com Jesús en creu va ser clavat,
i com les tres persones
de la Santís.5ima Trinitat.

I no s'acaben pas aquí les histories / JI) I
de les bruixes de Malatosca. Pero
1
penso queja n'hi ha prou, altrament /11//fJ,
1 1
aquesta contalla ja es faria pesada.

a molt temps d'aixo, ero la por havia envai"t la vila de
Sant Joan. No sé si vosaltres sabeu que és la por. La por de
que parlem no és solament aquella pertorbació de
I'esperit davant d'un periII real o imlliJinari, sinó una
veritable personificació d'aquest sentiment. La por era
una cosa real, visible. No es podia tocar, pero la notaves: a
voltes era una ombra, de vegades una Ilum dins la fosca,
o bé un seguit de Ilumenetes. I aquesta cosa es presentava de cop. El
cert és que la por va embasardir una bona part de gent de la vila.
A la vila hi havia uns Ilocs que eren especialment aptes per a la por. I a
tots hi van passar histories remarcables.

~.Faioorcrwi<kk ~
Al costat del convent de les monges isota cal campaner, hi ha el carrer de les
Mudes. Un carrer sense cap porta d'entrada enlloc, pero que abans de la
guerra, quan el pont de la Plana encara no era fet, era un pas obligat pera
tota la pagesia que vivia al della de I'Arsamala. I va ser abans de la
construcció del pont que va passar un deis fets remarcables. Un dia, ja a
hora foscant, el noi gran de can Rebol sortia de vila, amb la burra Ileugera
de sarries. Havia anat a vendre, a can Tatxé, quatre arroves de patates i en
passar pel carrer de les Mudes, la burra va quedar travada de cop com si li
haguessin clavat les potes a terra. De moment va creure que amb un parell
de flingantades la cosa s'adobaria. L'ase, pero, no es va moure ni poc ni
molt. En Roe, que així es deia el noi, va engegar quatre renecs, algun de
recargolat, i de sobte va veure al seu davant una ombra raríssima, una
ombra que tenia un ribets de claror, una claror ara Iilosa ara grogosa, i que
no es movia, pero que ara era més forta, ara no tant. La sang se li va glac;ar.
No sabia que fer. És la por, es va dir. Per fi es decidí a parlar-Ii , i mig quec com
era, li va dir que si volia els diners que duia ja els li donaria, pero que el
deixés passar, que ja se li havia fet molt tard i que amb aquella foscor faria
patir els de casa si no hi arribava aviat. II'ombra clara ni es movia, ni deia res.
En Roe va suplicar, es va esgargamellar dificultosament, va plorar i no va
esgaripar més perque la veu Ii va quedar encallada a mig canyot.
L'endema van trabar en Roe abaltit i enterbolit, aclofat a un marge, i que
solament sabia repetir una vegada i una altra la mateixa historia de la por.
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La burra pasturava a I'hort de les animes. La gent s'ho va creure i va estar qui
sap el temps que ningú no passava pel carrer de les Mudes si era fose.
En Roe es va mig refer, pero diuen que sempre més va tenir un aire
esporuguit...

~_pot<"k~~~~
La Remei, filla de la Tuies, va arribar a casa trasbalsada, blanca com la
cera i tota tremolosa. Ja era ben fose. La mare, una dona arriada i que no
estava de brocs, li va etzibar: -1 dones, que t'ha fet el somines del teu xicot?EI seu promes era en Guillem, fill de casa bona, pero un xic encantadet.
La Remei no deia res, només de tant en tant tenia el singlot. Al final va
esclatar: -Ha estat la por, mare, ha estat la por.- I de mica en mica es va
descabdellar. Diu que eren amb Guillem prop de la font deis Capellans i
que de dintre de la font sortia una Ilum intermitent que feia giravoltes i
que se'ls acostava i se'ls allunyava i que tots dos s'han espantat molt i que
han fugit corrents.
La font deis Capellans és a tocar del pont de les Mentides. És una font que,

per arribar-hi, has de babear unes escales, i que, diuen, que l'aisJua és molla,
que no cou bé els cisJrons i que té un gust a.cid. Pero com que es traba en
un Iloc discret, els enamorats hi anaven a declarar-se amor etem.
L'endema tot el veihat parlava d'en Guillem i la Remei, i es va anar sabent
que a d'altres parelles els havia passat el mateix.
A la part vella de la vila, hi havia un grup de galifardeus, atrevits i bon xic
mal educats i que havien pres el nom de "Els del Trago" i que es dedicaven
a barallar-se salvatgement amb un altre grup anomenat "Els del Raval".
Dones bé, aquest grup es va decidir a anar a buscar la por de la font i a
encarar-s'hi. I un bon dia ho van fer. I, diuen, que en van treure I'entrellat.
La historia que expliquen és potser inversemblant i molts no se la creuen,
pero hi ha qui jura i perjura que és pura veritat. Diu que van enxampar el
vicari del poble, que era molt zelós de la moral pública, amagat rere unes
mates i amb una maquina a les mans que funcionava amb piles i que feia
Iluminositats intermitents.
La veritat és que des de Ilavors no va tomar a apareixer la por a la font. La
gent, pero, li havia agafat mania i va quedar anys i anys abandonada i fins
~
~'"'-"-"-' i tot li van valer canviar el nom i en
'
deien (i alguns encara ho fan) la
font deis Estudiants.

~.F J e ~ ~ Je ~W11/000,
Molta s;?ent de la vila sap on és el revolt de les Cadenes. És un retomb de la
carretera d'ügassa, prop de Toralles, sobre d'un talús for<;a pronunciat.
Potser, pero, no saben d'on li ve aquest nom. Ara us ho dic.
Feia poc que havia acabat la guerra. Les noies de Surroca i bona part de
les masies veYnes treballaven a ca I'Espona. Ates que la fabrica feia tres
torns, sempre hi havia les que feien el tom de nit. A sol post, a I'hivem, el
camí de Surroca es fa tenebrós gairebé de sobte. Per il-Iuminar-lo, les
noies Iligaven caps de fil sobrers a la punta d'un bastó. Els untaven amb oli
o petroli i així, amb torxes enceses, feien via. Les torxes s'apagaven sovint i
espumes de fil rodolaven enceses per terra. Una vegada, ja se'Is havien
apagat les torxes, les noies caminaven molt juntes i de bracet i així es
sentien més protegides. De cop veuen al davant una mena de Ilen<;ol
esfilagarsat i amb contorns fosforescents. Queden paralitzades. El núvol
blanquinós fa giragonses i se'Is
acosta amb una remor de cadenes
que hauria corgla<;at el més
valent. I s'acosta i s'acosta. Una va
xisclar, una altra sanglotava, i totes
agafades van intentar fugir, i totes
van rodolar margenals avall. En
voleu de genolls ensangonats, de
muscles desllorigats i de vestits
esquin<;ats! Les pobres noies van
estarvuit dies de babea.
I d'aquí ve el nom de "revolt
de les cadenes".
Encara avui,
quan la gent ja
nocreuen
aquestes coses, hi
ha qui diu que,
en passar per
aquest retomb,
hofaapressadament perque
més d'un cop ha
sentit com un
Ilunya resso de
cadenes.

n Jaume Palou era I'amo del molí del Palé. Era un molí de guix i,
junt amb el fom pera coure la pedra, ocupa.va tot fespai que hi
ha sota fera d'en Serralta fins al riu, i el magatzem s'allargava tot
el tros del que ara és I'hort de can Rudes. Ésa dir, tot fentom de la
font d'en Roca. El Iloc era bo, fora muralla, pero quiet, assolellat i
en Jaume n'estava molt satisfet. EII fornia de guix i cale; per fer
I'argamassa de totes les construccions de la vila i rcx:falies. És dar que
I'Arsamala, que li passa just a Ilepar-li els peus, de vagades es boteix amb
tanta aigua que fa basarda, i fa mal. Aixo passa,

pero, molt de tant en tant. En Jaume pensava que, com queja va ser el darrer
any, ara ja ~aria temps a haver-hi cap aitre terrabastaII. És cert que una part
del guix ja molt, va anar aigua avall; pero, enguany, ja tomava a tenir ple el
carregador.
En Jaume era vidu i tenia una filla casadora, bonica com un sol. Sovint
fajudava en les feines d'ensacar i sovint en sortia emblanquinada. Era
juganera i tenia un riure dar. Vroien a redós del molí en una caseta ronega,
pero que ell mateixhavia apariat.
Un dia, en Jaumeva rebre una visita misteriosa. Era hora foscant, i van arribar
davant del molí tres cavallers que muntaven un esplendids cavalls. Els
cavallers digueren que venien de part del comte de Cerdanya. El comte era
germa de I'abat. En Jaume els féu entrar i van parlar Ilarga
estona. Ningú no va saber el motiu de la conversa. La gent,
pero estava encuriosida: no era una visita normaI. El cert és
que després d'aquell dia no es va veure més, ni en porta ni
en finestra, la filla d'en Jaume. En Jaume estava enfurrunyat
i no parlava amb ningú. Ques'havia fet de la noia?
Algú havia sentit que el monja almoiner explicava que la noia no era filla d'en Jaume, i
que era producte de pecat, i que el pare era
precisament el comte. Semblaria, per tant,

que els tres cavallerss'haurien endut la noia a casa del pare, ja penedit i confés i
que patser la iruJressarien en alsJun convent. I deia que grades a fabat. el
comte havia obtiruJut el perdó de Roma, a canvi, aixo sí, d'una coruJrua
donació tanta ell com al monestir deSantJoan.
Altres, pero, no ho veien pas així. sobretot la vella Serena. que vivia sobre
muralla i des de casa podia espiar tot el que passava al molí. Diu que ella va
estar a faguait fins que els tres cavallersvan mancar, i que no els acompanyava
niruJú més. I que a la nit va sentir uns crits esgarrifosos que podien ser de la
noia. Ella estava segura que havia passat una cosa terrible.
EnJaume es tomava cada dia més brofec i es fonia i niruJú no sabia per que.
Fins que va passar una cosa estranyíssima: va apareixer un ramat de pares
dins del molí, i tan rars com mai no se n'havien vistos.
Uns pares que ballaven i que tocaven la cornamusa
i que ho devoraven tot, fins les pedres, i
soscavaven els fonaments.
La consternació de la vila va ser grossa. Prou la
gentva provar d'espantar els parcells. Res a fer
Aquelles besties rares es tomaven ferotges i si t'hi atansaves, atacaven. En
Jaume corria d'ací d'alla
ben alienat. El pable va
demanar la intervenció del monestir,
ates que ja tothom
creia que tot aquest
embolic era obra del

dimoni. L'aba.t hi va enviar un monjo exorcista acompanyat d'un parell de
llecs. Hi van anar de bon matí. Era hivern. Van resartotes oradons ivan fertotes
les creus que mana el ritual en aquests casos, tot i que a causa del fred el llatí
sortia masteSJat i la SJesticulació tremolosa. Enllestida la feina, es van atansar al
fom que encara fumejava per desentumir els dits.
Els esgüells de la baconada continuaven eixordant.
Va ser llavors que de la fumareHa blanquinosa del fom va eixir-ne una mena
d'estel amb cua, lluminós i transparent. Eis clergues es freSJaven els ulls i no s'ho
creien. La vella Serena, que, ja ho sabem, sempre ho espiava tot, va ser la
primera d'esbombar-ho. I la por es va apoderar deis vilatans. Uns es van
refugiar al monestir, altres estancaren a casa amb balda i forrellat. I es veu que
I'estel lluminós es va anar enfilant cel amunt. Alguns ja parlaven de miracle,
altres afirmaven que era l'esperit de la noia desapareSJuda. El cas és que tothom
defugia el molí. Ningú del poble s'hi va voler acostar. Els porcs van enllestir la
feina i el molí va desapareixer L'abatva manar que no es parlés m' el cas.
Van passar els anys isolament
n'ha quedat el nom i la llegenda.
Encara ara, pero, gent ben
assenyadaafirmaqueen
algunes nits molt neSJres,
es potveure, prop del riu,
tocantalssafareig públic de
sota la font d'en Roca, unes
llumenetes blanquinoses
que s'enfilen i
desapareixen.

uan la Nieves de can Mareta parlava del foIIet, se Ii trasmudava la cara i se Ii posava un rictus un xic espantat a la
comissura dels Ilavis. AqueII pes que havia sentit damunt
del pit, i aqueII ofec i aqueII esbalaYment que la deixava
immobilitzada, no I'oblidaria mai. Ara ja feia anys que el
foIIet no la visitava, des del dia que, traient forces de flaquesa, Ii va etzibar:
"encara no marxes?".
El foIIet solia venir de nit, embolcaIIat en rafegues de vent, i així no se'l veia
ni se'I sentia. Algú I'havia notat com si fos un objecte pelut que s'ajocava
damunt del pit i que duia una cua trenada i era com si tingués ales; i diu
que si el podies engrapar, cosa difícil perque era molt a.gil, i el rebaties
contra la paret, trigava qui-sap-lo a tomar.
La manera més facil d'evitar-lo, pero, era posar un plat ple de miII a la
tauleta de nit. El foIIet, sense voler, el trabucava, i com que no volia que la
seva presencia fos reconeguda per res, s'afanyava a recoIIir els grans d'un
a un i deixar-ho tot exacte de com era abans. Aixo Ii suposava una feinada
de no dir, i, escarmentat, ja no tomava. De
totes maneres aquesta estrategia no
sempre tenia exit. I en cas de
fracas, el pes angoixant damunt
el pit, es feia encara més
insuportable.

El follet era com un diablet entremaliat. Li agradava de jugar. La
Montserrat de can Quelic explicava que el follet sempre duia una pedreta
arrodonida i de color blau marí i que la feia rodar pel trespol i així ell s'ho
passava bé i estamordia els estadants. Si mai algú, pero, hagués estat capa<;
d'arrabassar-la-hi, ja podia saltar d'alegria, perque suposava que al llarg
deis anys tindria diners i salut. Ella, deia, que una vegada va estar a punt
d'agafar-la-hi, pero que se li va esmunyir escales avall, i com que I'escala
era vella i fosca -vivia en un pisot encofumat darrere de l'Abadia- no la va
pas trabar mai. Ella creia que aquella perdua li va comportar moltes
desgracies: se li va morir I'home ivan haver deviure sempre més en aquell
forat soles, la filla i ella, tot i que era neboda del bisbe Soler.
La noia gran de Maspedrer també era visitada sovint pel maleü follet. Es
veu que quan el follet marxava li clavava tres cops de pota al pit que li
feien perdre I'ale. Ella deia que es va desmurar d'aquestes tan molestes
visites encomanant-se a sant Guri, que se celebra el quatre de novembre,
i que ella i poques persones més sabien que era especialista contra el
follet. I aixo --deia- no es pot dir gaire perque els sants, si s'usen massa,
perden virtut.
Les malifetes més impressionants que cometia el follet, eren contra els
pastors i els seus ramats. No se sap perque, pero eren I'objecte preferit de
les seves dolenteries. Quan els follets se les havien contra un ramat
d'ovelles, les pobres besties frisaven, botaven, belaven com si fossin
possesses, i saltaven les tanques deis orris i tenien la IIana tota feta
manyocs. I res no hi valien els crits dels pastors ni els lladrucs dels gossos.
Una vegada que I'eguassada de la Serra feia nit al
peu del Taga, prop de la font del Freixe, va patir
!'envestida del foIIet.

El pastorva sentir un eSJuinar i un piafar deis animals, en plena nit, que feia
basarda. No va SJosar ni moure's, i a la matinada va trobar totes les euSJues
amb la crina i la cua trenades, i tan nervioses que va témer que no
marxessin d'estampida i queja no les aconseSJuís més. I aixo deu serveritat
de veritat perque molts vells del poble recorden que també contaven
coses semblants els pastors de la Batllia i
del Junca i d'altres masies.
Una de les epoques de I'any en que el follet
tenia una activitat més frenetica, era durant
el novenari d'animes. Aquests dies eren
sempre a finals d'octubre o primers de
novembre i els eclesiastics procuraven que
fos en dies de Iluna clara, ates que el
paSJesos havien de fer cap a I'ess;?lésia
en hores ja fosquejant. Sortint del
sermó, la SJent, després del com ve i
com va, s'explicaven les facecies,
especialment les del follet i que
alSJuns barrejaven amb les animes
del PurSJatori, i així semblava que
les coses explicades eren de més
bon passar. Tothom en tenia
una per dir. Els jovenets que
havien anat a sermó,
escoltaven atents i
vivien atemorits.
Pels volts de Nadal,
la cosa minvava.
Semblava com si
I'estol d'anSJels del
pessebre has;?ués
foras;?itat dimonis i
follets i tots els
éssers malefics.
Els santjoanins
havien tinSJut
una manera
molt adient de
deslli urar-se
de la desven-

tura del follet. Era un
costum que s'ha perdut del
tot i gairebé ja no en queda
ni record. Pero vés a saber
si a~un dia I'haurem de
recuperar.

La historia és aquesta: Quan
es constrüia el monestir,
!'escultor deis capitells
treballava a la pedrera de
can Camps, a Ogassa. Li
agradava d'afaic;onar
aquella pedra vermella. El
cas era, pero, que feia molts
dies que no podia dormir
tranquil. Cada nit el visitava
el follet que tant li podia
engrapar el pit i el mig
ofegava, com li feia una
mena de pessigolles desagradabilíssimes sota la
barba. Ara li rebatia els
porticons i el despertava
amb un surt, ara arrossegava
per les golfes de la casa on vivia
un rastell de cadenes i ferragots que
haurien eric;at el més valent. En Joan Crispell, que així es deia !'escultor, era,
pero, forc;ut i de mena decidida, i no va parar fins que un dia el va
enxampar perla cua i el va poderveure cara a cara. I pera deslliurar-se'n el
va esculpir en un capitell. Aquell follet va quedar empresonar en aquella
pedra i ja no en va poder escapar mai més. Aquest capitell el podeu veure
encara a !'entrada del claustre de Sant Mateu.
Quan en Joan Crispell va col-locar la representació del follet a !'entrada
del claustre, va ser una commoció de tots els pocs habitants que Ilavors
tenia la vila. Tothom es volia deslliurar del follet. Acudien davant del
capitell amb rams de Ilorer benei:t que refregaven contra la imatge i que
després cremaven a la llar de casa. Fins i tot el monjo sagrista hi va posar
un escambell perque tothom pogués arribar-hi.
El guariment més comentat fet gracies al capitell va ser el de la filla de la
Margarida Xipell. La nena tenia solament set mesos i ja en feia un que de

nits no dormia. Despertava tots
els de casa amb un xisclets
aguts i allargassats i tenia unes
convulsions que feien estremir.
La marees marfonia al
costat de la filla. Sort en van
tenir de la vella Cisca que va
assegurar que tot el mal
venia d'un follet estrafolari
que atacava criatures. Es van
posar d'acord: van
embolcallar el fill, van ruixarli els vestits amb aigua beneita
i es van atansar al claustre de
SantMateu a visitar el
capitell. Alla la Cisca, que era
mig bruixa, va fer unes
cerimonies i rituals amb
Ilorer i cera bene:ida. El
cas va ser que la nena, al
cap de tres dies, dormia
com un angel.
Ara fa molt de temps que el
foil et no actua. O almenys
ningú no en vol parlar gaire. Si
pregunteu als més vells si
creuen en el follet, el més
probable és que us
responguin: -mira, jo no hi
cree ni hi descree-. Alguns
encara li tenen por, d'altres
diuen que ha desaparegut per
sempre. Jo, pero, no me'n
refiaria pas i tindria a ma els
grapats de mill, necessaris per
a foragitar-lo, i les espelmes
benei:des el dia de la
Candelera. I de tant en tant
faria una respectuosa visita al
capitell de la porta del claustre
deSantMateu.

a senyora Mendi, resident a Barcelona i estiuejant desempre a
Sant Joan de les Abadesses, havia llesJit tot un sesJUit de
noticies referents a la gran medium europea Helen Dunkam.
Dunkam tenia contacte amb els espertts a través d'un
espectacular ectoplasma que li eixia de la boca. Aixo va
despertar en la senyora Mendi una mena de neSJUit i la va dur
a la certesa que ella també tenia poders i també podia ser medium. Sinforma i
s'aplica a llesJir el llibre d' Allan Kardec "El llibre deis esperits". Ben informada, va
iniciar les sessions d'espiritisme. Va. tenir un cert exit amb els veihs. Aixo la dUSJUé
a lllliJ professionalitzar-se, encara que secretament, ates que aquestes practiques
no eren ben vistes.
La senyora Mendi va adquirir una taula "oui-ja". Aquesta taula que conté
fabecedari i un 5esJuit de nombres, és imprescindible pera posar-se en contacte
amb els espertts. La taula li costa bons calerons, tot i que era de SesJC)na ma,
perque el venedor li as.5eSJura que una vesJada fhavia usada la celebre Dunkam.
La senyora Mendi va voler estrenar la taula. I com que ja érem pel juny i
festiuetiJ a Sant Joan era a tocar, va decidir que I'estrenaria a Sant Joan.
La vila de Sant Joan és polida i discreta. I els espertts d'ultratomba hi tenen una
tirada relativa. No vuII pas dir que no la visitin de tant en tant, i fins i tot trobareu
en un carreró de la part vena una casa que té I'anomenada
'"'
d'encantada. Es veu que algunes nits hi ha un batibull de
cadenes escandalós. El cas és que ~ú no hi vol anar
a viure. Aiguns expliquen visites de parents llunyans,
morts temps ha, els quals demanen sufragis i almoines a fi d'acabar de netejar les seves animes
pecadores. Pero tot és molt discret i ~ú
no SJ()sa dir-ne gaire res. I si els parleu
d'aquestes coses, marxaran d'estudi i us
parlaran de la casa encantada de Molló.
FIIlS i tot la tia Erundina que viv.ia en uns
babeas de ca fadroguer, i que tenia
conferencies sovintejades amb els
misteris i que d'aquestes coses en sabia
un niu, no en parlava gairebé mai. La tia
Erundina tenia fama de fer desapareixer

tata mena de coses, sobretot joies. Ella deia que devien ser les garses. La gent
deia que era una bruixa de debo, que feia coses molt estranyes, que tenia
poders. El cert és que quan anava a casa d'alguns parents que tenia al poble, tots
intentaven de treure-se-la de sobre així que podien. Encara ara algú explica el
daltabaix que hi va haver a can Puig del Sol el dia que els va demanar de
quedar-s'hi a dormir: L'espantva ser deis grossos. Un cap instal·lada a la cambra
de dalt, els de la casa es van arraulir tots en una sola habitació i no van aclucar
ull de tata la nit En voleu de sorolls estranys i
d'espetecs deis batents de les finestres! Sobretot a partir de mitjanit, cada fressa els feia
venir com un esvaniment...
Pero ara ens hem distret i hem
d'explicar la historia de la senyora
Mendi. La senyora Mendi i la seva
taula "oui-ja" van arribar al poble. Es
van instal·lar al pis habitual, que era
un tercer pis, des del qual es veia
tata la faQllla daurada del monestir. Van instal·lar la taula en una
petita habitació fosca. L'endema la
senyora Mendi va fer les visites
d'arribada habituals a les
arniSJues de sempre, acompanyada de la seva reneboda, que
era una artistas.5a i que es feia dir
Alícia de Flor de Lis. Van visitar,
és dar, les germanes
Blancafort, les quals van
demostrar un interes fara
mesura perla taula "oui-ja".
Elles desitjaven amb tata
!'anima poder parlar, ni que
fas confusarnent, amb el
papa. I sense gaires
preambuls van
demanar una
sessió, com més
aviat millar, i així
estrenarien la taula.

Les tres germanes solteres
Blancafort, eren piadosíssimes, i

de sesJUida els va assaltar el temor que potser farien una cosa incorrecta.
prohibida per I'Església. L'eclesiast:ica tenia el monopoli del més enlla. i
anatematitzava tot el que intentés de prendre-li fexclusiva. Pero era tan fort el
desig de parlar amb el papa que es van arriscar: van acordar de fer una sessió.
només pera elles, el proper divendres, i cfuna manera totalmentsecreta.
Va. arribar el divendres i les

germanes Blancafort van
sortir de casa a hores diverses
i van fer cap a ca la Mendi per
carrers diferents. Totes tres
abans cfentrar van mirar a
dreta i esquerra i es van esquitllar amb rapidesa inusual
escales amunt. A dalt els
esperava la senyora Mendi
tota vestida de negre, amb un
vel transparent , també negre,
que li tapava la cara. La casa
feia olor cfencens. Entraren a
la cambra fosca només
iHuminada per una espelma
vaciHant. La taula "oui-ja" era
al rnig, al damunt hi havia un
~t de vidre trabucat i, al
voltant, les quatre cadires
del menjador Totes quatre
s'assegueren i la senyora
Mendi va iniciar la sessió
amb la lectura d'un
frruJment de la Bíblia en
castella, que sempre fa
més tropa, i va manar que
totes toquessin el ~t amb
el dit índex de la ma dreta.
Les ~ermanes tremolaven
d'emoció. De cop, la me- _-,.-·~
dium va cridar: -ets aquí?i després d'un perllo~at
silenci es va sentir -toe,
toe-. La més pve de les germanes va cridar: -papa,

papa!- i el ~t devidre es va maure d'un cap de taula a raitre. La ~ana wan

plorava i la mitjana maldava treballosament per treure's el mocador de la
butxaca dreta ambla ma esquerra. I ara la porta de la cambra es va anar obrint
lentament sense que niruJÚ no rempenyés. I va apareixei: voleiant una mena
de gasa blanca. -Es el nen!- van dir les tres ~anes alhora. (El nen era un
~anet que se'Is havia mort abans que no tingués ús de raó. I aquest albat
havia marcat tata la vida deJs Blancafort). Aixova ser massa, i eJs desmais es van
succeir per ordre cronolQSJic. L'última en
desmaiar-se, la ~ana petita, va caure,
a pes mort sobre la preciosa taula "ouija" la qual va quedar tan malmesa que
va quedar inservible i amb la necessitat d'una reparació difícil i cara.
Aixo va suposar tal terrabastaII
que tot el vemat se'n va assabentar I la veu va córrei: i
la gent en parlava baix
baixet, i la senyora
Mendi, un cop adobada
la taula, cada dia va tenir
més exit. Per apai\7agar
la cosa, fins i tot el
11
senyor Rector va tirar
~Js fets trona avall
j \ ll
1 per la Festa
1 ·
Majar va llagar un predi1
cador d'anomenada
perque expliqués la
teologia del
mésenlla.
Eltemps,
pero, totho
esborra. IeJs
esperits han
continuatvisitant
la vila de SantJoan de
lesAbadesses d'una
manera molt discreta.
1--
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De l'1 fins al dia 8 de setembre
Novena al Santfssim Misten
19: 1Oh Rés del rosan.
19:30 h Missa i can! deis goigs.

Dissabte, 8 de setembre
14:00 h Repicament general de
campanas.
20:00 h Missa de vigília.

20.00 h Solemne Vetila al Santfssim Misten.
Benedicció eucarística i can! deis goigs.
Celebració de l'Eucaristia i predicara el
Prior de Poblet, Fra. Uuc Torcal. Al'ofertori
es bailaran uns compassos del Ball deis
Pabordes.Acabada la Missa es fara
l'exposició de la Sagrada Eucaristia al front
del Crist La Sagrada Forma podra ser
adorada pels fidels duran! tot el dia.

18.00 h Ala salaAbatAmau de Vilalba,
PRESENTACIÓ DEL MONOGRAFIC de la
Festa Majar de San! Joan de les
Abadesses: HISTÓRIES FANTÁSTIQUES
DE SANT JOAN DE LESABADESSES.
Textos de Ramon Cetrina i dibuixos de Jordi
Canelles.

Dimecres, 5 de setembre
19.00 hAla Cafeteria l'Abadia, exposició
defotografia "IL·LUSIONS DINS LES
MALETES" de MARINAMIQUEL.
Fotografies oficials del grup Txarango. La
inauguració comptara ambla presencia
deis membres del grup.

Divendres, 7 de setembre
19.00 h Al'Era d'en Serralta, taller de teatre
DRET ALADIVERSITAT:ACTUANT PER
LAINCLUSIÓ.Activitatdeteatreamb
monitors/es intemacionals. Obert a tots els
públics. Organitza: Esplais Catalans
(ESPLAC).

10.30 h Missa pels difunts de la parroquia
que han mortal llarg de l'any.

Organitza: JoventActiu Santjoaní (JAS).
Col-labora: Ajuntament de SantJoan de les
Abadesses.

Dissabte, 8 de setembre
08.30 hAI passeig Comte Guifré, PANXUS
FORTUS. Bicicletada de pes pera
persones de més de 90 quilos. Les
persones que pesin menys, cal que portin
una motxilla. A les 8 h, es procedira a pesar
els participants. Organitza: Grup Bicicleta
de Muntanya (GBM). Col-labora: UE San!
Joan i Ajuntament de San! Joan de les
Abadesses.
De 10a 14hAl'ecomuseuEIMolíPetit,
JORNADA DE PORTES OBERTES.
Entrada gratu"ila. Organitza: CEA-AltTer.
10.00 hAI Camp Municipal d'Esports,
PARTIT DE FUTBOL AMISTOS DE
PRE-BENJAMINS I BENJAMINS.
11.00 hAI Camp Municipal d'Esports,
PARTIT DE FUTBOL AMISTOS
D'ALEVINS.

19.00 hAl'EspaiArtl'Abadia, inauguració
de l'exposició ESCULTURES DE TERRA
CUITA / UNAAPROXIMACIÓALA VIDA
de !'escultor FRANCESC FAJULA.

11.00 hAI Palau de l'Abadia, inauguració
de la setzena exposició de BONSAIS
LOCALS I COMARCALS. Organitza:
BonsaiAssociació Santjoanina.
Col.labora: Ajuntament de San! Joan de
lesAbadesses.

21.00 hAla pla1,a Major, SOPAR DE
FESTAMAJOR. lnscripcions: Oficina de
Turisme-Palau de l'Abadia, finsel dijous 6
de setembre.

12.15 h Al Gamp Municipal d'~ports,
PARTIT DE FUTBOLAMISTOS INFANTIL.

22.30 hAlpavelló municipal, CONCURS
DE MONOLEGS.

15.00 hAI campde La Cotolla, TIRADA
SOCIALAL PLAT. Organitza: Societat de
Ca9a "El Pirineu". Col·labora:Ajuntament
de San! Joan de lesAbadesses.

23.30 hAla pla9a Major, ENTREVOLTES
2012 amb l'actuació de Laietans que
realitzaran una cercavila que comen1,ará a
la pla(,aAnselm Clavé i acabará a la pla(,a
Major. A continuació, concert amb els
grups: LAIETANS, DEKREPITS I KÓDUL.

Dilluns, 10desetembre
11.30 h Missa de la Mare de Déu, Santa
Maria la Blanca.

Dimarts, 11 desetembre

Diumenge, 9 de setembre
SOLEMNITAT DELSANTÍSSIM MISTERI
10:30 h Ofici Solemne. Presidir-a la

Dissabte, 1 de setembre

El Monestirrestaratancatdeles 14.00 h
fins a les 16.00 h de la tarda.

16.00 hAla pla9a de l'Estació, TROBADA
DE GEGANTS. Elsgegants de San!
Joan, la lsaura i en Gentil, faran la
cercavila fins a la pla1,a Major,
acompanyats deis gegants i de les calles

geganteres convidadas. Recorregut:
Pla1,a de l'Estació, passeig de l'Estació,
Pont Vell, carrer BerenguerAma u, carrer
Ramon d'Urg, pla9a Pompeu Fabra,
Fundació Emma, carretera de
Camprodon, carrerPere Revira, pla9a
Torres i Bages, passeig Comte Guifré,
carrerMajor, carrerTints, carrer Jussa,
carrer Corriols i pla1,a Major.
17.00 h Al Camp Municipal d'Esports,
PARTIT DE FUTBOL DE
SEGONACATALANA:
FCBASEROSES-CEABADESSENC
18.00 hAla pla9a Major,ANIMACIÓ
INFANTILamb l'espectacle
DISCOBABYi ESCUMA
19.00 h Al Camp Municipal d'_Esports,
PARTIT DE FUTBOLAMISTOS
DEJUVENILS
21.30 hAla Fundació Emma, inici del
PASSANT DE FESTA MAJOR que
continuara pel carrer Ramon d'Urg, pla9a
Anselm Clavé, carrerSant Poi, carrer
Camella, carrer Majar, pla9a Majar,
carrer Ferrar i Olzina, pla9aAbadessa
Emma, pla9a de l'Abadia i claustredel
Monestir, des d'on es podran escoltar les
TRADICIONALS SERENATES:
CampanesdeFestadeMariaTeresa
Monclús, Havanera de Josep Navarro,
Tocde Festa Majorde Ramon Oliveras i
El Campanardel MonesJirde Narcís
Oliveras. CoblaJOVENIVOLADE
SABADELL. Seguidament, es continuara
el passant pel carrer Bis be Soler, carrer
San! Miquel, carrer Aba! lsalguer, carrer
Tints, carrer Major i pla9a Major.
Acontinuació, a la pla(,a Major,AUDICIÓ
DE SARDANES ambla mateixa cobla.
23.30 hAI pavelló municipal, BALLamb el
grup HOTEL COCHAMBRE i LOS
FABULOSOS FREAK BROTHERS. A
continuació, PUNXADISCS.

Diumenge, 9 de setembre

VETERANS: COMBINATDE VETERANS i
CEABADESSENC.

Palau de l'Abadia

10.00 hAla pla<;a Majar, les autoritats,
precedides pels gegants i la cobla LA
FLAMA DE FARNERS, s'encaminaran cap
al Monestir pera assistir a l'Ofici Solemne.
Duran! l'ofici, la tenora tocara uns
compassos del Ball deis Pabordes.

18.30 h Al passeig Comte Guifré, AUDICIÓ
DE SARDANES ambla cobla SANT
JORDI -CIUTATDE BARCELONA

XVI EXPOSICIÓ DE BONSAIS LOCALS 1
COMARCALS
(Segona planta del Palau de l'Abadia)
lnauguració dissabte, 8 de setembre, a les
11.00h
Horan: Del Sal 10desetembre, de 11.00a
14.00 h i 17.00 a 20.00 h
Organitza: BonsaiAssociació Santjoanina.
Col-labora: Ajuntament de SantJoan de les
Abadesses i Joan Cullell.

11.45 hAla pla<;;a Major, la cobla LA FLAMA
DE FARNERS interpretara "Colla Ramon
Serrat de Ramon Oliveras" SARDANA
D'HONOR en memoria de JOSEP
DALMAU i NOVIALS.
12.30 hAI passeig Comte Guifré,
SARDANES ambla cobla LA FLAMA DE
FARNERS.
16.00 h Des de la pla<;;a Major, els Pabordes
acompanyats del delega! de l'autoritat i
precedits perla cobla, aniran a buscara les
Pabordesses als seus respectius domicilis i
s'adre<;;aran a la pla<;;a Majar.
17.00 h Ala pla<;;a Majar, BALL DELS
PABORDES ambla cobla LA FLAMA DE
FARNERS. Des del 201 O, esta inclós en el
Cataleg del Patrimoni Festiu de Catalunya
coma Element Festiu Patrimonial d'lnterés
Nacional. Presidira el Ball, la
Vicepresidenta del Govem i titular del
Departament de Govemació i Relacions
lnstitucionals l'Hble. Sra. Joana Ortega i
Alemany. Les parellas bailadores
d'enguany són: Dani Monells /Vanessa
Rivero,Albert lila/ Anna Fageda, Xavier
Ricart/ Jordina Collell i Eudald Jorda/ Neus
Guardia.
18.00 h Al passeig Comte Guifré, DOBLE
AUDICIÓ DE SARDANES, ambles cables
VILAD'OLESAi LA FLAMA DE FARNERS.
21.00 hAla pla<;a Major, 1COMBAT DE
CANT IMPROVISAT (corrandes, garrotins,
nyacres ... ). lnscripcions a !'Oficina de
Turisme, fins al 7 de setembre. Hi haura
broqueles i entrepans. Organitza: CUP
San! Joan de lesAbadesses.
22.30 hAI pavelló municipal, BALL amb el
DUO CONTINENTAL. Entrada graturta.
24.00 hAI pavelló municipal, LACHATTA
ORQUESTRAi CONCERT DE
TXARANGO. Acontinuació, PUNXA
DISCS.

Dilluns, 1Ode setembre
09.00 hAI camp de La Cotolla TIRADA
SOCIALAL PLAT. Esmorzarpera tothom.
Organitza: Societat de Ca<;;a "El Pirineu"
11.00 hAla Fundació Emma, CONCERT
DE LACORALJAUME NUNÓ. Organitza:
Fundació Emma.
12.00 hAl'avinguda Comte Guifré, carrer
Ramon d'Urg i pla<;;aAnselm Clavé,
SARDANES ambla cobla MONTGRINS.
13.00h Al'esglésiadeSantPol,,
HOMENATGEALANOSTRAMUSICAI
ALS NOSTRES INSTRUMENTS. Concert
de sardanes de la cobla MONTGRINS.
17.00 hAI pavelló municipal, CONCERT
DE FESTAMAJOR, acarrecdel'orquestra
MONTGRINS.
18.30 h Al Camp Municipal d'Esports,
PARTIT DE FUTBOLAMISTÓS DE

21.30 h Des de la pla<;;a Major, els Pabordes
acompanyats del delega! de l'autoritat i
precedits perla cobla, aniran a buscara les
Pabordesses als seus respectius domicilis i
s'adre<;;aran a la pla<;;a Majar.
22.30 hAla pla<;;a Majar, BALL DELS
PABORDES. Cobla MONTGRINS. Tot
seguit, la sardana 50éAniversan del Ball
deis Pabordes de Martina Font
22.30 hAI pavelló municipal,
BALL amb MARIAALBA.
00.30 hAI pavelló munqial, BALLarrt> les
orquestres MONTGRINS i MONTECARLO.
A les cinc de la matinada, pels principals
carrers de la vila, DIANA FLOREJADAamb
els GRALLERS DE SANT JOAN. Tot
seguit, al pavelló municipal, BALL DEL
PIJAMAamb l'arquestra MONTECARLO.
Xocolata i coca pera tothom.

Dimarts, 11 desetembre
Diada Nacional de Catalunya
11.00 h A la pla<;a Majar i a la pla<;;a de
l'Abadia, SARDANES ambla cobla
MEDITERRÁNIAOLD VINTAGE.
11.30 h Al claustra del Monestir, OFRENA
FLORALALCOMTE GUIFRÉ, fundador
del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses i de la dinastía nacional
catalana. lnterpretació de l'Himne Nacional
de Catalunya: Els Segadors.
Acontinuació, SARDANES a l'avinguda
Comte Guifré, pla<;;a Escultor Pujol, carrer
Ramon d'Urg i pla<;;a Pompeu Fabra.
14.00h AlaFontdelCovilar,DINAR
POPULAR. Menú:Arrós, llonganisseta,
postres, pa, vi i aigua.
Hi haurá inflables per als més menuts.
17.00hAla Fontdel Covilar,
SARDANES ambla cobla
MEDITERRÁNIAOLD VINTAGE.
18.00 h Davant del Camp Municipal
d'Esports, concentració deis participants a
la bogeria i FESTA DE L'ESCUMA.
19.00 hAI Camp Municipal d'Esports, inici
de LABOGERIAi CONCURS DE TIRADA
D'AIGUA. Es premiara la forma més
original d'abocar aigua als participants.
Recorregut: carrer Ramon d'Urg, carrer
San! Poi, carrer Beat Miró, carrer Major,
carrer1ints, carrer Jussa, carrer Corriols,
carrer Nobles Gironella, carrer Parassols i
Pi, carrerMestreJaume Nunó, pla<;;a
Abadessa Emma, carrer Sant Miquel,
carrerAbat lsalguer, carrer1ints, carrer
Major i pla<;;a Major.
Després de la bogeria, a la pla<;;a Major,
SARDANALLARGA ambla cobla
MEDITERRÁNIAOLD VINTAGE.
21.30 hAI PontVell, FOCS ARTIFICIALS.
SEGUIEX LA FESTA MAJOR DE SANT
JOAN AL TWITTER AMB L'ETIQUETA
#FMStJoanAb

EXPOSICIÓ ESCULTURES DE TERRA
CUITA/ UNAAPROXIMACIÓ A LA VIDA
DE L'ESCULTOR FRANCESC FAJULA
EspaiArt l'Abadia
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Organitza: Ajuntament de San! Joan de les
Abadesses.

22 de setembre de 2012
Festa mexicana "EL GRITO"
A partir deles 10 h, a la pla<;;a Major,
parades artesanes de productes mexicans.
De 11 a 13 h, a la pla<;;a Majar, tallers
infantils a carrec del Grup d'Esplai Somnis.
A les 11.00 h, al Camp Municipal d'Esports,
PARTIT AMISTÓS DE FUTBOL entre
mexicans i santjoanins.
A les 12:30 h, a l'Auditon Jaume Nunó,
conferencia "L'exili catala a Méxic" a carrec
del Sr. Josep Vall, director de la Fundació
Josep lrla i autor del llibre Esquerra a Méxic.
1ntervindran el presiden! i regidor de la
secció local d'ERC de SantJoan de les
Abadesses, el Sr. SergiAlbrich, i la regidora
de Cultura de l'Ajuntament de San! Joan de
les Abadesses, la Sra. Montserrat Tallan!.
Organitza: Secció local d'ERC de San!
Joan de lesAbadesses.

A les 16 h, a la pla<;;a Major, trencament de
pinyates.
A les 17 h, espectacle musical FANDANGO
JAROCHO, a carrec de la Comunitat
mexicana de Son Jarocho a Barcelona.
A les 19 h, GRITO DE INDEPENDENCIA
a carrec de la Sra. NorrnaAng, Cónsol
Encarregada del Consola! General de
Méxica Barcelona.
A partir de les 19 h, lnterpretació de l'Himne
Nacional de Méxic amb l'acompanyament
de la Coral del Casal Jaume Nunó i la
sardana Un santjoaní a Méxic de Ramon
Oliveras.
A les 19.30 h, actuació MARIACHI
FOLKLÓRICO MÉXICO CANTA
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses. Col-labora: Departament de
Cultura de la Generalilat de Catalunya,
Consola! General de Méxic a Barcelona 1
Consell Comarcal del Ripollés (Totes les
activitats són gratu"ites).

