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Des de temps remots, durant segles, el poble ha 
transmès oralment, de generació en generació, re-
lats que condensen creences i records col·lectius. 
Algunes d’aquestes narracions, breus, tradicionals, 
d’aparença més o menys històrica, amb elements 
ficticis, ja siguin imaginaris o mitològics, reben el 
nom de llegendes. 

La llegenda és un dels gèneres més importants de 
la narrativa popular, que a Catalunya compta amb 
una gran tradició. Normalment anònima i difícil de 
datar, presenta les mateixes característiques que les 
altres mostres de literatura popular. Una literatura 
tradicional i conservadora que es manté al marge 
dels moviments cultes i que amb el temps ha pogut 
rebre modificacions per la intervenció dels intèr-
prets, homes i dones, que han narrat aquest tipus 
de textos.

La llegenda parteix d’un fet històric real que, amb 
el pas dels segles, ha estat deformat i enriquit amb 
elements inversemblants i meravellosos. Acostuma 
a estar relacionada amb una persona, un lloc, un 
territori, una època, i tot plegat contribueix a do-
nar al relat una certa credibilitat. Però justament 
l’anonimat i el procés habitual de transmissió oral 
han fet que les llegendes hagin experimentat sovint 
modificacions (supressions o afegits) i el resultat és 
un ventall variat.

Tots sabem que hi ha hagut diferents èpoques en la 
història del nostre país que han comptat amb per-
sonalitats de gran erudició que han contribuït amb 
els seus esforços a salvar la nostra cultura popular.
I és justament aquest mestratge el que ens ha portat 
a l’afany de recopilar les diverses llegendes a l’entorn 
del poble de Caldes.

0.
Introducció



05

Quan, a través de la Comissió del Patrimoni del 
Consell Municipal de Cultura, vam veure la possi-
bilitat de comptar amb el corpus llegendari de Cal-
des no vam dubtar gens a endegar la feina. 

A l’hora de donar forma a aquests documents ens 
hem trobat que alguns ja havien estat recollits ante-
riorment i els hem mantingut de la mateixa manera, 
sense cap canvi. És el cas de la llegenda de La Torre 
Roja o les lligacames de les donzelles. Altres, com la 
d’El Gegant del Pi, de la qual comptem amb diverses 
versions, hem cregut convenient fusionar-les totes 
en una de sola.

Aquelles llegendes amb referents històrics ens han 
portat a documentar-nos per assegurar la veracitat 
de les dades i els referents en el temps i l’espai. Altra 
cosa són els esdeveniments i la manera com es de-
senvolupen. Aquí és obvi que la ficció i la realitat de 
vegades han avançat tan unides que ha estat difícil  
destriar on comença una i altra, però per damunt 
de tot hem estat respectuosos amb les fonts d’on 
s’han extret els textos i només hem pretès situar-los 
al lloc que els correspon.

Hem inclòs també un text que es publicà l’any 2007 
a Visió històrica de Caldes de Montbui sota el nom 
de La llegenda de La fada del campanar, escrita per 
Carles Montoliu. Bona part dels calderins van aco-
llir-la com una llegenda més d’aquest poble, però 
per les seves característiques (nom de l’autor, data 
de realització), ens ha semblat convenient atorgar-li 
una ubicació diferent de les restants.

Tanmateix, un cop enllestida aquesta feina, a dar-
rere hora, encara hem trobat més dades sobre la 
llegenda de La casa de les serps. No cal dir que les 
hem inclòs; però és possible que demà encara sor-
geixi una altra troballa d’interès. Per això es tracta 
d’una literatura popular i tradicional, però en algun 
moment hem de donar la feina per enllestida i con-
siderem que aquest moment ja ha arribat.

Heus aquí, doncs, aquest recull, resultat d’una acu-
rada recerca que pretén contribuir a la conservació 
i difusió d’aquest element tan valuós, la cultura tra-
dicional. 
                                                                                                                                                      

                                      Remei Ventura
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¿Qui de nosaltres, que som fills i filles de la Mediter-
rània, que ja des de la infància participem en les fes-
tes populars i en les tradicions dels Països Catalans, 
no se sent atret per les festes on el foc és un element 
imprescindible; on la música i la gatzara en formen 
part; on l’aigua té un paper important, com també 
l’amor i el vi? Des de temps immemorials, la revetlla 
de Sant Joan n’és un clar exemple. Molt abans de l’era 
cristiana, ja coincidia amb l’arribada del solstici d’es-
tiu. Era una festa de mites i de costums pagans que 
s’hi relacionaven.

És quan la calor i la lluminositat ens empenyen a ce-
lebrar la revetlla, després d’un hivern llarg i fred. Any 
rere any se’n va perpetuant la celebració a través de 

les generacions d’avis, pares i fills. En el transfons de 
les nostres ments sabem que és una nit fascinant que 
no hem d’oblidar per així donar pas a la fantasia i a la 
diversió. Una nit en què poden succeir miracles com 
ara trobar l’amor de la teva vida o la curació d’un és-
ser estimat o la culminació d’un fet inesperat...

Actualment, en ple segle XXI, la gent adulta continu-
em celebrant la diada amb balls i música, cava i coca, 
i focs d’artifici. La canalla, per la seva banda, prepara 
les fogueres que s’encenen a entrada de fosc i no dei-
xa mai de fer esclatar petards. Antigament, d’aquesta 
celebració es destacava més la tradició, que aportava 
fantasia i poesia. Hi havia el costum d’anar a cercar 
herbes aromàtiques i remeieres amb les quals es feien 

1.
Fades al gorg d’en Pèlags



07

elixirs d’amor o remeis; també servien per fer creus 
que es col·locaven a les portes de les masies, ja que els 
atribuïen virtuts màgiques. Es ballaven danses popu-
lars fent grans rotllanes. Així mateix, hom feia inter-
venir l’aigua en aquesta festivitat, anant a les fonts, 
als rius i a les platges per banyar-s’hi o fer ablucions, 
ja que es creia que les aigües tenien virtuts especials.

En el llegendari calderí també s’hi destaca la nota 
fantasiosa de l’aigua. Es conta que en aquesta nit de 
revetlla plena d’encanteris, si arribem silenciosament 
al gorg d’en Pèlags al voltant de la mitjanit, assistirem 
a un espectacle màgic i torbador. Sembla ser que s’hi 
reuneixen totes les fades de la comarca per rentar-se 
la roba i dur a terme un aplec anual. La nuesa dels 
seus cossos fràgils, il·luminats per la claror de la lluna 
plena i esquitxats per l’aigua, reflecteixen gran bellesa 
però també gran frenesí. 

Es mouen al so d’una música que els humans no 
podem oir, com tampoc les paraules que intercan-
vien en un xiuxiueig ininterromput. Si bé les podem 

veure, no les podem sentir. Per contra, elles no ens 
poden llucar, però en sentir el més petit soroll de-
sapareixen com un estol de moixons espantadissos. 

Fantasia o fantasmagoria d’una nit de revetlla, però 
recordem si volem sorprendre les fades al gorg d’en 
Pèlags en aquesta nit màgica, ho hem de fer de mane-
ra silenciosa i hem d’esperar que acabin la seva tas-
ca sense espantar-les. Aleshores, al ressò de l’última 
campanada de mitja nit, fugen i es fan fonedisses en 
un aclucar d’ulls!



08

Fa molts i molts anys, un segle, dos segles potser, l’Es-
glésia de Caldes de Montbui comprà un orgue que 
amb el seu so acompanyava les diverses cerimònies 
religioses que s’hi celebraven: bateigs, comunions, 
casaments, enterraments; misses solemnes com la 
del Gall, per Nadal; la del Dissabte de Resurrecció... 
Però, ves per on, sempre estava desafinat. Quan l’or-
ganista volia fer sonar l’instrument de vent, en lloc 
que les notes sortissin convertides en una música ce-
lestial, de l’orgue només en sortien gemecs.

Els coloms que vivien dalt del campanar, en sentir 
aquells guirigalls discordants, se n’anaven volant, 
ben lluny, fins a creuar la riera de Caldes, lloc en el 
qual es paraven a reposar sobre les branques d’unes 

grans oliveres on avui es troba el Mas Palet. Els gats 
del veïnat, al seu torn, en oir aquelles dissonàncies, 
arquejaven els lloms i els seus pèls s’eriçaven com 
agulles. Els gossos es posaven a udolar llastimosa-
ment com si assenyalessin algun traspàs.

No ens ha d’estranyar que molt aviat l’orgue que 
emetia aquells sons desagradosos es fes famós. Pri-
mer a Caldes mateix, i després escampant-se per les 
rodalies de la nostra vila i allunyant-se fins a creuar 
fronteres, ja que quan se sentia algun grinyol que 
trencava el silenci o algun crit estrident o alguna 
criatura que, sense to ni so, plorava i marranejava 
més del compte, no faltava el pare o la mare que 
exclamava: “Calla, que sembles l’orgue de Caldes!”

2.
L’orgue de Caldes
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I així s’anà convertint en una llegenda el fet que l’or-
gue amb to monòton i desafinat deixés anar unes 
tonalitats fora del comú que feien posar els pèls de 
punta no només dels gats sinó de les persones. S’anà 
escampant, doncs, a més de la dita “Sembles l’or-
gue de Caldes!”, l’altra expressió: “Ets com l’orgue de 
Caldes, que un mosquit desafina!”

Per molt increïble que sembli, diuen que un calde-
rí que es trobava a Ciutat de Mèxic, en passar per 
un carrer on hi havia una nena de pocs anys que 
a la porta de casa seva plorava i feia una rebeque-
ria, sentí amb gran sorpresa com la renyava la seva 
mare i li deia: “¡Basta, niña, basta de lloriqueos y de 
pataletas! ¡Haces tanto ruido que pareces el órgano 
de Caldes!” 

El nostre veí es quedà totalment astorat i bocabadat 
en oir aquelles paraules, comprovant aleshores que 
la llegenda havia travessat a més de fronteres, l’oceà 
i havia arribat a Amèrica!
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Diuen que fa molts anys, quan els habitants de Cal-
des i d’altres poblacions veïnes com Palau Solità, 
Plegamans, Santa Eulàlia de Ronçana, volien anar a 
Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, l’Estany, 
havien de travessar el poble, sortir pel portal de Vic i 
continuar per un camí de terra, el camí ral, fins arri-
bar a un pont construït damunt d’un precipici que els 
calderins havien batejat amb el nom de la Timba, al 
fons del qual corria un rierol que provenia del torrent 
d’Aiguafreda.

Evidentment, si el recorregut era a l’inrevés, els que 
baixaven de muntanya per anar a Caldes o a algun 

poble de la rodalia, havien de fer el mateix recor-
regut, però a la inversa. Fos com fos, el pas per la 
Timba era obligat per tothom. El corrent de l’aigua 
variava segons el temps; després de fortes tempestes 
baixava rabent, i la fressa en el seu pas pels voltants 
de la Timba emetia uns udols que feien basarda.

La gent que hi havia passat contava que havia sentit 
veus estranyes i havia vist coses esgarrifoses; tant és 
així que després se la veia afligida, d’esma i el cor 
se’ls estrenyia quan rememoraven el pas pel temut 
indret. Es lamentaven de la persistent aparició de 
tristes visions en nits fosques, quan la negror ho 

3.
Llegenda de la Mare de Déu
del Remei
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embolcallava tot, i tothom era testimoni de veure 
com aquella gent que havia hagut de passar per un 
lloc tan desolat i feréstec no aixecava mai més el cap.

Vivia en aquell temps a Caldes un tal Nicolau Mer-
cader, més conegut per “Fill d’Alemanya” que ha-
via arribat, segons deien, escapant-se d’alguna de 
les persecucions que vivien els eclesiàstics. Poca 
cosa se sabia d’ell, però sorprenia per la seva con-
versió, el posterior compliment amb els preceptes 
cristians i sobretot per la seva vida piadosa i ere-
mítica. És possible que s’instal·lés a les esplugues 
del torrent d’Aiguafreda, d’on havien sorgit les lle-
gendes que escamparen temors a la rodalia, i les 
volgués dissipar. El que és cert és que va viure a 
la població des de l’any 1548 i que, ermità sense 
ermita, procurà un tros de terra per construir una 
capella en honor a la Mare de Déu.

Les gestions que Nicolau Mercader portà a terme 
tingueren com a resultat la donació gratuïta d’una 
peça de terra per part d’en Joan Cassanyes, ferrer 

de Caldes, el dia 3 de juliol de 1548. I el 10 de ge-
ner de l’any següent ja havia acudit a la cúria ecle-
siàstica de Barcelona i ja havia aconseguit el per-
mís per erigir la capella que tenia en projecte. Tot 
fa pensar que el juny de 1553 ja era una realitat: 
una capella eremítica en un lloc desolat com era la 
raconada d’Aiguafreda, que encara que es trobava 
a un pas del camí ral de Vic no deixava de ser ben 
solitari; un edifici de reduïdes proporcions que fou 
erigit gràcies a aportacions de fidels. 

Tanmateix l’ermità havia fet noves adquisici-
ons, segons consta en la documentació del nota-
ri de Caldes del 16 de gener de 1553. Joan Bou, 
mercader de Barcelona, oferí uns diners per a la 
construcció de la casa i Anna Sentmenat i d’Oms 
cedí una nova parcel·la de terra que serví en part 
per a la construcció d’aquest habitacle. L’exemple 
d’aquestes famílies contribuí a uns inicis esplèn-
dids per a la capella i en la posterior aportació d’al-
tres fervents que hi acudien per aconseguir pro-
tecció de la Verge.
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I fou així com Fra Mercader esdevingué el primer 
ermità de la capella fins el 1554, any en què morí i 
després, de manera intermitent fins el 1774, hi vis-
queren altres ermitans. Queda, però, per esbrinar 
l’origen de la Verge venerada, que com tantes altres 
es remet a la tradició popular de les Mare de Déu 
trobades. Per les seves característiques arqueològi-
ques no es pot atribuir a èpoques anteriors al segle 
XVI, època en què es construí la primera capella.

És una figura de 89 centímetres que té el nadó Jesús 
assegut al braç dret i tot faria pensar en una figura 
influïda pel goticisme que podia haver arribat de 
terres forasteres per motius difícils d’esbrinar. El 
primer ermità procedia de terres alemanyes i podia 
haver estat el portador, però la creença popular li ha 
volgut atribuir un altre origen. 

A la sortida del portal de Vic, el camí que portava a 
la Timba, limitava a l’esquerre amb la riera i al llarg 
d’aquesta feixa s’estenien terres de cultiu. Vet aquí 
que un mes d’agost, quan un llaurador preparava 
els solcs per a la sembra de la patata, i en un des-
cuit accidental, els bous van fugir de la xafogor. Es 
deslliuraren del jou que els unia a l’arada i quan el 
pagès se n’adonà, els bous ja no hi eren. No podien 
trobar-se gaire lluny, però ves per on havien acon-
seguit endinsar-se entre la fondalada estreta fins a la 
torrentera de l’Aiguafreda.

Amb penes i treballs el pagès aconseguí localit-
zar-los, i quina fou la seva sorpresa quan els tro-
bà furgant el terra prop d’una cova natural tapada 
amb esbarzers. Era tant el desfici que mostraven 
que, astorat encara per la desaparició i ara per la 
contemplació dels moviment delerosos de la testa 
d’aquelles bèsties, restà dempeus, com un estaqui-
rot, mirant-los. Morro i banyes, talment com pic i 
pala, removien i enlairaven el fang amb fruïció. I 
quina fou la sorpresa del llaurador quan de la terra 
remoguda apareixia la imatge d’una Verge, de terra-
cota, d’un color blanquinós. 

Els calderins  volgueren preservar la troballa i erigi-
ren allà mateix un reduït oratori per correspondre 
el favor que els havia fet el cel. Els precs i invocaci-
ons a la Verge trobada permetrien retornar la salut 
als malalts i hauria de portar remei al seus mals, per 
això la multitud de fidels l’anomenaren de seguida 
Nostra Senyora del Remei.               

En èpoques de pesta i de guerra els calderins hi acu-
diren fidels a implorar auxili. I d’aquí el fervor a la 
Verge, a qui s’implora amb el nom de Mare de Déu 
del Remei. 
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A mig vessant de la muntanya del Farell, a la seva 
dreta i envoltada d’un frondós bosc de pins, s’alça 
majestuosa la Torre Nova. Masia de planta qua-
drada, que es començà a construir a principi del 
segle XVII, i que més tard, entre els anys 1680 i 
1780, fou ampliada i restaurada.

Durant els anys 1860 i 1873, la casa romangué 
deshabitada i abandonada. El jardí que envoltava 
la gran mansió s’omplí d’arbustos, matolls i males 
herbes facilitant així que tota mena de bestioles 
i, sobretot, serps, fessin de la finca el seu hàbitat.

La poca gent que passava per davant de la reixa 
d’entrada, com per exemple caçadors i algun pa-

gès que tenia les terres per aquell paratge, mirant 
a través de la porta de ferro reixada, podien veure 
les serps com s’anaven arrossegant frenètiques i 
famolenques sobre les seves panxes. No és d’estra-
nyar, doncs, que d’aquesta manera, durant aquella 
dècada, la mansió fos anomenada i coneguda com 
la casa de les serps.

De la Torre Nova, se’n té notícia en morir el 1690 
en Jeroni de Vallgornera i de Cardona. Sabem que 
el llinatge dels Vallgornera comença el segle XIII 
amb Jaume I de Vallgornera, pertanyent avui dia 
a Peralada, a l’Alt Empordà. Quan en Jeroni morí, 
deixà en el seu testament la població empordane-
sa d’Albons i la Torra Nova de Caldes a un parent 

4.
La Casa de les Serps
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seu sicilià, el príncep de Niscemi i de Castelnuo-
vo, que posseïa les dignitats de Cavaller de Malta 
i de San Genaro.

No trigà a fer-la netejar arrencant-ne totes les 
herbotes que hi havia i foragitant-ne les bestioles. 
Molt aviat les serps es feren fonedisses, deixant 
lloc als parterres de flors i als matolls de roma-
ní, farigola i altres plantes aromàtiques. I així fou 
com, altra vegada, la propietat, que durant molts 
anys havia estat abandonada, es convertí en un 
bell jardí.

Des d’aleshores, aquesta gran mansió ha tingut 
diferents propietaris i ha passat de mans en mans, 

que l’han arranjada segons gust i èpoques... Però 
el que sí que no ha canviat és que la gent gran de 
Caldes, els més vells, la continuen anomenant “La 
Casa de les Serps”. I és així com, no se sap ben bé 
per què, amb el pas del temps i de boca a orella, 
s’ha convertit en llegenda...
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Com ja sabem, a l’Església Parroquial de Caldes de 
Montbui es venera la magnífica i tan popular imatge 
romànica del Sant Crist del començament del segle 
XIII, coneguda com la Santa Majestat i considerada 
com el millor exemplar dintre aquest gènere escul-
tòric, impressionant pel seu arcaisme, per la gran-
diositat i noblesa naturalista de les seves faccions, 
d’una força expressiva única. Destruïda en gran part 
l’any 1936, ha estat recuperada i restaurada la seva 
testa amb la barba rinxolada, fragment que encara 
dóna idea del seu poderós caràcter emotiu.

La Santa Majestat, que és de pur estil bizantí, ami-
da 1,96 m. d’alçada i 1,85 m. de l’una a l’altra mà, i 
és aplicada a una creu plana de 3,80 m per 2,03 m. 

Porta una túnica i un mantell que són subjectats a 
la cintura per un cenyidor consistent en una cor-
retja o cinta estreta plana, ajustada al davant per 
un nus decoratiu. La llarga vestidura que, junyida 
a la cintura, li arriba als peus, és de fusta amb figu-
res de lleons amb cap d’àliga, i d’altres animals mi-
tològics. Aquesta imatge, a més, porta una banda 
amb set estrelles i una corona imperial. Segons els 
especialistes, n’existeixen dues de semblants: una, 
a Itàlia, anomenada Volto Santo de Lucca i, l’altra, 
a Beyrouth. Diu la tradició que ambdues foren tre-
ballades per Nicodem, deixeble de Jesús.

De tots els vilatans de Caldes, creients i no cre-
ients, és coneguda, doncs, la Santa Majestat. Imat-

5.
La Santa Majestat
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ge sagrada que, a través dels segles, ha estat ve-
nerada, estimada, respectada, exceptuant els anys 
de la Guerra Civil, i invocada per milers de fidels. 
Si més no, allò curiós és que aquest Sant Crist, 
bellament abillat i ricament coronat, descansant 
sobre una gran creu plana de fusta, i que, contem-
plant-lo, més que no pas crucificat, el veiem en re-
pòs i serè, pot ser que vingui de molt més lluny, si 
fem cas del que relata la tradició.

D’un temps remot i d’unes terres enllà en què uns 
gitanos que deambulaven per l’Europa de l’Est, ar-
ribaren a la ciutat de Lucca, prop de Pisa, on s’apro-
piaren del Sant Crist i el col·locaren al davant del 
primer carruatge que obria pas a tota la caravana.

En aquells temps els bohemis no eren massa ben 
vistos per la gent sedentària que habitava els pobles 
i les ciutats que travessaven. Però des del dia que 
la Santa Majestat presidí llur comitiva, tingueren 
la grata sorpresa de constatar que se’ls mirava amb 

bons ulls i s’acceptava que instal·lessin el campa-
ment pels voltants dels nuclis urbans.
 
En arribar-hi, agafaren el costum de portar la imat-
ge a l’església perquè fos venerada i, de passada, 
fossin ells també ben rebuts. D’aquesta manera, 
anaven recorrent sense pressa camins i contra-
des; pujant i baixant muntanyes; creuant rierols i 
torrents, fent servir la gran creu plana de la Santa 
Majestat, girada al revés, com a passera o palanca; 
passant d’un país a l’altre, sempre sota la protecció 
del Sant Crist.

Finalment, els gitanos vingueren a parar a Caldes 
on foren ben acollits per la població vallesana. Pas-
saren uns dies en companyia dels vilatans, aprofi-
tant descansar, fer bugada i avituallar-se, mentre 
que els creients anaven a visitar la Santa Majestat a 
l’Església. Vet aquí que, un matí assolellat i radiant, 
la comitiva féu els preparatius per posar-se de nou 
en marxa i fer camí però, quan anaren a buscar el 
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Sant Crist per col·locar-lo al carruatge, no hi va ha-
ver manera de moure’l.

Ni sacsejant-lo, ni empenyent-lo deu, vint homes i 
dones, infants, avis i àvies, és a dir tota la tribu, no 
hi havia manera de bellugar-lo. Era sorprenent, in-
creïble, constatar la pesantor de la imatge. Quina 
força l’arrelava a aquell lloc? Què volia dir aquell 
fenomen?, es preguntaven els gitanos. Potser es-
tava cansada de tant tragí, de tant anar amunt i 
avall? De passar fred a l’hivern i calor a l’estiu. De 
sentir-se mullada i trepitjada en passar les rieres. 
Què fer? Romandre a Caldes? De cap manera! Era 
gent nòmada i bohèmia que s’havia de desplaçar 
sempre a la recerca d’un lloc millor, sempre pre-
parats per a una vida atzarosa i aventurera sense 
posar arrels enlloc.

El cap de colla acabà prenent la decisió de deixar 
el Sant Crist a Caldes i emprendre el camí sen-
se la seva protecció, ja que donava prou senyals 
que s’hi volia quedar. La comitiva es posà, doncs, 
en marxa, entristits tots d’haver de continuar llur 
vida vagabunda sense la imatge que tanta sort els 
havia dut. I així fou com la Santa Majestat, des 
d’aquells dies ençà, roman a l’Església de Caldes 
de Montbui.
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De tothom és coneguda la cançó popular que a Catalunya 
s’ha anat perpetuant a través dels segles:

 El Gegant del Pi,
 ara balla, ara balla,
 el Gegant del Pi,
 ara balla pel camí.
 El Gegant de la Ciutat,
 ara balla, ara balla,
 el Gegant de la Ciutat,
 ara balla pel terrat.

I nosaltres, gent del Vallès i de Caldes de Montbui, sabem 
molt bé que aquest Gegant del Pi no és altre que el Fare-

6.
El Gegant del Pi
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llàs o el Fort Farell, ja que la fantasia popular s’apro-
pià del nom de la muntanya del Farell per crear-ne 
la llegenda.

Segons la imaginació dels uns es tractava d’un 
home descomunal, però amb mans com un pardal 
i bo com un tros de pa; d’un colós que, escarbotant 
la terra amb un pi traçà el curs del riu Besòs. Se-
gons els altres, el nostre home era un monstre molt 
dolent sense tenir les característiques físiques d’un 
gegant, membre de la família dels rics Farells que 
habitava la casa que, a mig vessant de la muntanya, 
aixeca encara les seves parets sacsejades pels anys.

De tot allò que se’n conta hi ha una barreja d’inver-
semblança i de realitat que impedeix discernir entre 
el que és propi d’un home de vigor extraordinari, o 
concretament d’un ésser fabulós. I decantar-se pels 
fets fabulosos és, en aquest cas, força natural ja que es 
tracta d’una llegenda. Perquè si només s’hagués trac-
tat d’un home simplement dotat d’una força prodigi-
osa, la llegenda no hauria estat possible.

D’ell també es conta que un dia de molta calor, i des-
prés de molt caminar, arribà al Pla de la Calma, con-
tinuació de l’alt Tagamanent i, en veure al fons el riu 
Congost per on fluïa l’aigua fresca, allargà un peu fins 
a la muntanya d’enfront, la de Bertí o Pla de la Garga, 
i sense moure l’altre de la Calma, abaixà el cap fins a 
sadollar-se d’aigua. 

Tal com diu la llegenda, una altra de les seves peculi-
aritats era la seva gran força. Durant la Guerra de la 
Independència, mentre conreava un dels seus camps, 
se li aproparen uns soldats francesos que s’havien 
extraviat i un d’ells, aixecant el seu fusell amb l’índex 
posat al gallet, preguntà si Barcelona es trobava en la 
direcció que ell assenyalava. El Fort Farell o Farellàs 
agafà l’arada, i aixecant-la amb la junta dels bous, in-
dicà cap a l’altre costat i contestà que Barcelona estava 
darrere d’aquelles muntanyes.

Uns caçadors, no podent fer sortir la fura que havien fi-
cat dins d’una llodriguera a sota d’un gran roc, anaren a 
demanar-li un alçaprem per aixecar-lo. Però el gegant 
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d’una sola empenta el va fer rodar fins al peu de la 
muntanya, posant al descobert infinitat de conills.

En una altra ocasió arribà a les portes de Barcelona 
i duia per bastó un pi, el qual no passà desaperce-
but als guàrdies que no el deixaven entrar fins que 
pagués els drets impostos sobre la llenya. Ell, però, 
es va negar a fer-ho ja que estimava que els bastons 
no pagaven dret d’entrada. La seva actitud originà 
una disputa fins que el colós, per riure’s dels guàrdi-
es i demostrar que el seu bastó entrava sense pagar, 
el llançà a dins de Barcelona per sobre de la mu-
ralla. Immediatament fou arrestat i conduït davant 
de l’alcalde, que també podria ser el governador o 
el comte de Barcelona, si fem cas d’una o altra lle-
genda. Aquest tenia al seu servei un negre molt for-
çut, diuen uns, o un moro, diuen altres. Així doncs, 
aquest, volent donar una prova del seu invencible 
poder, demanà que el deixessin lluitar amb el ge-
gant. Aleshores, un d’aquests alts representants del 
poble, accedí a la petició prometent al Fort Farell 
que si guanyava ell, el deixaria en llibertat.

Abans de lluitar cos a cos, el negre o el moro, amb 
el deliberat propòsit de minvar les seves forces, de-
safià el Farellàs a menjar-se un bou sencer. I el colós 
anava menjant piano, piano, mentre l’altre parava, 
de tant en tant de mastegar, per dir:                   

 Farell, Farellàs
 menja, menja
 que no ho acabaràs.

O bé
 Menja, menja Farellàs
 que a menjar no hi tornaràs.

Un cop finalitzat l’àpat, el Fort Farell, tan trempat 
com sempre, es limità a agafar el seu contrincant per 
les cames i a llançar-lo sobre la teulada com si es trac-
tés d’un manat de raves. Després d’haver-lo vençut, el 
gegant de Caldes tornà al poble. Estava molt cansat i 
començava a fer-se fosc. Decidí estirar-se una esto-
na però es quedà adormit a la serena. Aquella nit fou 
molt freda. Fins i tot gelà i el nostre Gegant del Pi es 
morí de fred. Conta la llegenda que el vent estengué 
damunt seu la neu, la pols i la terra, i convertí el colós 
en una bella muntanya que vigila, als seus peus, la po-
blació de Caldes; és la muntanya del Farell.



23



24

Joan Sala i Ferrer nasqué en una família de pagesos 
benestants el 1594 a Viladrau. Era el cinquè de nou 
germans, i les dificultats econòmiques degudes al 
moment de crisi que passava el país el portaren anys 
més tard a delinquir. Conegut com un important 
bandoler, la literatura de la Renaixença s’ocupà de 
novel·lar la seva vida i mitificar la seva persona com 
la de tots els bandolers de l’època, convertint-los 
en homes justiciers que portaven una vida heroica 
per convertir-se en lluitadors del poble en contra de 
l’opressió.

La verdadera vida de Joan Sala no respon del tot al 
mite que s’ha escrit d’ell, però entre llegenda i rea-
litat existeix la història d’un pagès que formà part 

d’una colla de bandolers de la primeria del segle 
XVI. No tingué grans ideals polítics, però se’l cone-
gué com un pagès coratjós. Treballà un temps a Can 
Tarrés, a Sant Hilari de Sacalm, i el 1618 es casà amb 
Margarita Tallades, pubilla del mas Serrallonga de 
Queròs, d’on prengué el nom de Joan de Serrallon-
ga. La parella tingué cinc fills i les circumstàncies el 
portaren aviat a compaginar la feina del camp amb 
alguns robatoris per la zona per sortir de la misèria 
del mas, quan aleshores hi convivien quinze perso-
nes i ell era l’únic home per portar la casa.

Però el 1622 fou delatat per un veí i en la discus-
sió que s’originà en el moment de la detenció, el 
delator fou assassinat per Serrallonga. Aleshores 

7.
Joan de Serrallonga a Caldes
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inicià una vida aventurera en què el bandoleris-
me era l’única sortida per sobreviure. Esdevingué 
el cap d’una quadrilla i la coneixença del terreny 
l’afavorí en els robatoris, segrestos i estades en di-
ferents masos i coves. Una manera de viure, però, 
que li accentuà un reumatisme articular que el 
punyia dolorosament.

Per aquest motiu, el 1626 arribà a Caldes de Mont-
bui. La fama de les aigües medicinals d’aquesta 
població foren el reclam per acudir-hi a prendre 
banys per alleugerir el dolor que tan fortament el 
turmentava. A la seva colla hi havia un calderí, en 
Joan Gardan, dit “lo Garçó”, que el guià fins a l’en-
trada del poble. I com que era qüestió de passar 
desapercebut, Serrallonga amagà la seva identitat 
presentant-se com un noble italià, amb el nom de 
Giovanni de Lungomonte, marquès de Màntua, i 
acompanyat de la seva amant Joana de Torrelles, 
amb les funcions de marquesa. Els acompanyaren 
dos bandolers que feien de lacais i s’instal·laren a 
la fonda de Cal Moixí.

Però vet aquí que, sense saber del cert si és veritat 
o si ja forma part de la llegenda, al cap de pocs dies 
també arribà a Caldes per prendre-hi banys el duc 
de Feria, virrei de la Catalunya d’aquell temps i res-
ponsable de perseguir i capturar el bandoler de les 
Guilleries, empresa infructuosa que l’havia abatut 
enormement. Confiava millorar el seu estat gene-
ral gràcies a les aigües termals d’aquesta població. 

Durant la seva estada s’instal·là a la mateixa fonda 
que el bandit i un dia fou presentat al “marquès i 
a la marquesa” amb qui desitjà establir una bona 
coneixença per tractar-se de persones il·lustres. 
S’establí, així, una relació prudent, amb un es-
guard especial que cada parella tenia envers l’al-
tra. La xerrameca del duc de Feria plaïa a la falsa 
marquesa, que suplia els mots, temorosa que sor-
tissin de la seva boca mancats d’eloqüència, per 
gestos elegants. 

A Serrallonga algunes paraules li punxaven les 
orelles, i els relats del duc sobre els detalls de com 
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emprendria novament la recerca del malvat ban-
doler li provocaven espontanis somriures que in-
tentava amagar darrere d’una falsa mostra de gra-
titud per la confiança que el duc dipositava en ell. 
Tot plegat els portà a compartir dinars, xerrades i 
partides d’esgrima, que eren guanyades una dar-
rere l’altra pel fals marquès de Màntua. 

Finalment, un dia, empipat per la contínua mala 
sort que l’acompanyava, el duc de Feria exclamà 
per ell mateix:
- Per Baco!
Serrallonga respongué a l’instant:
- El bacó sereu vós, que us mireu massa la meva 
dona.

La falta de cultura del fingit marquès es posà en 
evidència quan va confondre el déu Bacus amb 
l’atributiu de “bacó”, i ben poc li faltà perquè se 
li descobrís la fictícia identitat. El duc, sorprès, es 
feia creus de la poca coneixença que aquella perso-
nalitat tenia de la mitologia i començà a sospitar.

Quan Serrallonga s’adonà que s’havia ficat de peus 
a la galleda ho volgué arreglar i substituí la tro-
bada de l’endemà per un passeig amb carruatge. 
Confiava que el trot accelerat menat pels seus 
lacais i el sacseig del vehicle amainaria tota con-
versa. Després, de retorn a l’Hostal, el trontoll els 
hauria adolorit les carns, i l’estat fatigós els faria 
recloure aviat per descansar. Però s’adonà que el 
duc l’observava massa i això podia portar conse-
qüències, així que li faltà temps per marxar aque-

lla mateixa nit amb els cavalls cap al refugi de les 
Guilleries. 

Era una nit sense lluna i plovia a bots i barrals; no 
res feia pensar que la pluja amainés. Ningú hauria 
gosat emprendre camí sota aquella mullena, però 
Serrallonga no es podia entretenir més i fugí ra-
bent. El soroll dels cavalls despertà l’hostaler, que 
assegurà veure com unes siluetes embolcallades 
per la boira es perdien fantasmagòricament engo-
lides per la foscor.

L’endemà s’adonaren que el “marquès i la mar-
quesa” havien desaparegut. Ningú no en sabia res. 

Pels relats que s’han conegut sobre posteriors 
accions del bandoler, és evident que aconseguí 
sortir sa i estalvi d’aquella fugida i tot fa pensar, 
també, que devia aconseguir atenuar aquell reu-
matisme articular. Les aigües de Caldes tenien 
veritablement molts valors medicinals, perquè de 
no ser així no hauria pogut prosseguir amb la seva 
activitat. Com que arreu es coneixien les seves 
proeses en bandolerisme, fins i tot personatges 
importants el reclamaren per cometre venjances. 
Més d’un vescomte, baró o senyor permeté que es 
refugiés en el seus dominis i pogués continuar les 
malifetes amb total impunitat, però el 1627, per-
seguit pels soldats de Felip IV, hagué de fugir cap 
al Rosselló. 

Els darrers anys de Serrallonga es relacionen 
amb una amistançada, la jove Joana Massissa, 
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que diuen que trobà prop de Sant Joan de les Aba-
desses quan la noia es dirigia cap al santuari de 
Núria, quan ell tenia 39 anys. Els romàntics la pre-
senten com l’heroïna de les seves aventures. Però 
tot té un final, i a Serrallonga li arribà quan foren 
enxampats per una traïció la vigília de Tots Sants. 
El 8 de gener de 1634 fou executat després de vuit 
dies de tortura.

I mort el bandoler, nasqué la llegenda.
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La bella muntanya del Farell que, des de Caldes, 
podem contemplar cada dia, està enclavada en el 
Vallès. Pel seu costat esquerre mirant cap a mar, 
s’hi estenen les muntanyes de Sant Feliu de Codi-
nes o del Pinyó, Sant Miquel del Fai, els cingles de 
Bertí, el serrat de Leucata o Puiggraciós, Tagama-
nent i el vell Montseny que toca amb la serralada 
de la costa, la qual va a parar a l’altre extrem, a 
Montcada, porta del Vallès. D’aquí, tancant la ro-
dona i tornant cap al Farell, arribem fins a Sant 
Cugat del Vallès, a l’airós Sant Llorenç del Munt 

i al Puig de la Creu, que s’uneix per la seva dreta 
a la nostra muntanya amb tota la rica i espaiosa 
plana als seus peus.

Temps ençà, i segons una antiga llegenda, el lloc 
on avui s’alça la majestuosa muntanya del Farell, 
l’ocupava un llac gran i formós que s’estenia per 
tota la zona abans descrita. Un llac d’aigua dolça 
i cristal·lina amb peixos de tota mena, voltat de 
boscos on els ocells feien els nius i els animalons 
s’arreceraven. En aquella època també hi habita-

8.
El naixement
dels cinc rius vallesans
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ven famílies de pagesos entre els quals, uns con-
reaven terres i altres tenien cura dels ramats que 
pasturaven pels seus voltants.

Vet aquí que un bon dia d’estiu en què la calor es 
feia sentir molt, un pastor començà a cavar amb 
la seva aixada un reguerol des de la gran llacuna 
per fer arribar l’aigua a les seves ovelles assedega-
des i aclofades sense esma per la xafogor. L’home 
anava enfonsant el càvec una i altra vegada, suant 
i anant obrint la rasa fins apropar-la a un abeura-
dor que hi havia més avall. I tant va suar i tant va 
solcar en la terra que, amb gran sorpresa seva, el 
rajolí que descendia del llac s’anà convertint en 
un rierol, i el rierol en una riera que arrossegava 
una quantitat d’aigua cada vegada més important, 
fins al punt que, de cop i volta, la riera adquirí 
una gran força i una gran fúria i esdevingué un 
riu cabalós i indòmit fins a desbordar-se en direc-
ció al mar, anant-hi a parar, a l’altura de Badalo-

na. Finalment s’endugué tota l’aigua del llac que es 
quedà totalment sec.

Conten que només quedaren les fonts que l’ali-
mentaven i que passaven pels camins naturals 
entre muntanyes. Aleshores es formaren els cinc 
rius que travessen les dues comarques vallesanes 
i les fertilitzen: el riu Ripoll, la riera de Caldes, el 
Tenes, el Congost i el Mogent. Els dos darrers, un 
cop units, donaren naixença a un important riu 
de Catalunya, el Besòs. 

El Ripollet o riu Ripoll, que baixa de Sant Llorenç 
i que donava vida a les fàbriques de paper de Bar-
barà; la riera de Caldes que es forma al mateix Fa-
rell i muntanyes de Sant Feliu de Codines; la riera 
de Bigues o Tenes que neix a Sant Miquel del Fai 
i s’alimenta de les aigües de Bertí i Puiggraciós; el 
Congost o riera de Granollers que ve de la plana 
de Vic, travessa la fractura que separa els cingles 
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de Bertí i el Montsent, drena Granollers i s’uneix 
al Mogent o riera de Cardedeu, alimentat per les 
aigües del Montseny i de les muntanyes de la cos-
ta, per acabar formant el riu Besòs.

Si bé parlar d’aquests rius ens posa una mica tris-
tos per la poca aigua que actualment arrosseguen 
al llarg del seu recorregut i la molta contaminació 
que contenen, sí que encara ens alegra el cor anar 
a les fonts que alimentaven el llac llegendari i que 
els van aportant més o menys aigua. Algunes les 
tenim al terme de Caldes de Montbui, unes més 
visitades, altres ja no, perquè s’han assecat, però 
són de grat record per a molta gent. 

Parlarem de les Fonts del Remei, situades dintre 
de la propietat pertanyent als amos del restaurant. 
Una raja en el recinte que habitualment es troba 
tancat però que s’obre per l’aplec. L’altra brolla al 
mateix restaurant. L’aigua de la Font del Dimoni, 
que surt bona i fresca a la marjada del Torrent del 
Remei. La Font de la Cegueta, que ha caigut en 
l’abandó i ja, de fet, no existeix. La Font dels Ena-
morats, una de les fonts més romàntiques situada 
en un dels llocs més pintorescos, que malaurada-
ment s’ha assecat. La Font de l’Escala, més cone-
guda per la Font de l’Escaleta, al torrent Riu de 
Codonys, situat sota el desaparegut Roure Gros. 
La Font de la Teula, que rajava a la marjada del 
Torrent de Codonys i de la qual ja no se sent a 
parlar. La Font del Gorg d’en Pèlags, quasi sen-

se raig, i que es troba prop de la masoveria del 
Pascol.

Dintre del bosc de la muntanya del Farell, prop 
de la Serra Llisa i de l’Alzina de la Son, hi havia 
la Font d’en Toni que actualment ja no raja. A 
prop d’aquest mateix indret hi ha la Font Falsa. 
Es tracta d’una font que habitualment brolla quan 
hi ha sequedat i, quan ha plogut, a la millor para 
de fer-ho. Al Farell, també hi trobem la Font del 
Forn de Raig, pujant per la carretera i a prop de 
l’antiga pedrera, que s’ha assecat encara que en 
altres temps se la tapava i així es formava una re-
serva d’aigua. Seguint la mateixa carretera i abans 
d’arribar al collet va rajant la Font d’en Canyamàs 
o del Farell. La Font del Gano es troba en una 
finca particular al costat del pont del Pascolet. 
Arran de la carretera de la pedrera del Foment 
n’existeix una anomenada la Font del Pelai. El seu 
refilet d’aigua ve d’una deu molt pobra cosa que 
fa que ragi a temporades.

Anant cap a Granollers, trobarem la Font de la 
Borda, que és una de les més populars de Caldes. 
Brolla en el torrent de la Borda i rega els horts de 
Can Rosell. Tirant el mateix torrent amunt i quan 
agafa el nom de Can Camp, s’hi troba la Font de 
la Marquesa que té un bon raig d’ençà que la van 
arreglar. Riera de Caldes amunt des del pont ro-
mànic, a mà dreta i a l’època que s’anava a ne-
dar als gorgs, anava molt bé trobar al pas la deu 
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d’aigua anomenada Font dels Pescadors. Situada 
també a la riera prop del pont de Sentmenat, sota 
la marjada de la masoveria del Maset, trobem la 
Font del Cigró. I, finalment, a l’altre costat de la 
riera de les hortes d’avall existia la Font de l’Ale-
gria que, a causa de les aigües brutes del riu, s’ha 
anat abandonant.
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9.
L’hidra i les fonts termals
de Caldes
A la població de Caldes es coneixen dotze brolla-
dors d’aigua calenta en un radi de 40 metres, amb 
un cabal molt abundant. L’aigua es recull en alguns 
dipòsits subterranis i es distribueix per una antiga 
xarxa de canals als diferents establiments balnearis 
que la utilitzen, als tres safareigs, com també a la 
Font del Lleó. Aquesta font, situada en un angle de 
la plaça i rodejada d’una vuitena de graons per cada 
costat, és la deu d’aigua calda o termal més calenta 
de la Península Ibèrica. Raja invariablement als vol-
tants d’uns 74 graus centígrads per la gola d’un lleó 
en forma de gàrgola de pedra i dóna per hora un 
cabal d’aigua de 4.500 litres. 

A més d’aquesta font, que abans duia el nom de Font 
de l’Escaldador, n’existeixen dues altres que reben 
l’aigua a través de canalitzacions que provenen de la 
Font del Lleó i que ragen a una temperatura més bai-
xa. Són la Font de l’Església i la Font de la Canaleta.

Com ja sabem, la nostra població és antiquíssima 
i sembla ser que els romans van ésser els primers 
a estimar-ne la seva principal riquesa: les fonts 
termals, caldes i saludables. Les Termes Romanes, 
reconstruïdes a la meitat del segle XX, en són un 
testimoni ben palès. En general aquestes aigües es 
relacionen amb vells filons metàl·lics i falles volcà-
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niques amb factors mineralitzants, propis de les ema-
nacions volcàniques d’origen profund.

Des de temps remots i per al comú de la gent sempre 
ha estat un misteri el lloc d’on prové la deu d’aigua 
calenta que, inesgotablement, dia rere dia, brolla i 
brolla sense parar. No és doncs d’estranyar que l’ima-
ginari popular hagi convertit, a través dels segles, 
aquest fet misteriós i inexplicable per la majoria, en 
una llegenda entre fantasiosa i inversemblant.

Diuen que lluny d’aquí vivia en les profunditats de la 
terra un monstre amb forma de serp i molts caps que 
sempre anava a la recerca de tota mena d’animals per 
cruspir-se’ls, des del més petit fins al més gran, des 
d’un cuc o un escarabat fins a rates, talps i conills. 
Tanta era la seva gana, tanta era la seva voracitat in-
saciable que quan no trobava res per empassar-se, 
s’arriscava a treure un dels seus caps a la superfície 
per anar a la caça de gats, gossos, bens, vaques i ca-
valls. Tanmateix els pagesos i la gent del camp, mal-
grat la basarda que sentien, intentaven de totes totes 
no deixar-lo sortir, tapant forats i obertures.

I si en quedava alguna per on eixia un dels seus caps 
afamat, corrien a tallar-l’hi, cosa que provocava que 
immediatament li’n naixien dos més... 

No cal dir que, com més caps tenia, més gana sentia. 
Llavors l’hidra, cada dia més famolenca i més enfe-
llonida, anava recorrent les fosques profunditats més 
i més febril. Diuen que la seva sang, de tan calenta, 
arribà a bullir dintre seu a una temperatura extre-
ma i el seu cos serpentí es mudà en un riu de sang 
i d’aigua que s’anà escolant per cada un dels orificis 
de les seves múltiples testes. Així fou com s’anaren 
formant galeries subterrànies per donar pas al cabal 
de sang i foc del monstre que s’anava transformant 
en una diversificació de rius portadors d’una aigua 
calenta inesgotable i, per més increïble que sembli, 
saludable.

Finalment, les dotze testes de l’hidra enfollida van 
foradar la capa terrestre del terme de Caldes, con-
vertint-se en els brolladors actuals. Aquests, per 
fortuna, des d’aleshores, no han parat mai de rajar 
aportant a la població benestar i salut.
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El juliol de 1873, el dia 29, Caldes va ser atacada per 
les tropes de Carles VII. Diuen que aquell mateix 
dia, a les 7 del matí, a la vila es va rebre un comu-
nicat que deia que els carlins, concentrats a Castell-
terçol i Moià, preparaven una falconada a algun lloc 
del Vallès, i al cap de dues hores ja se sabia que els 
llocs escollits podien ser Granollers o Caldes.

Davant del temor del possible atac, els calderins 
s’organitzaren perquè, encoratjats i animats, po-
guessin afrontar el que fos. Les dones prepararen 
grans calderes amb oli bullent per llançar des dels 
ampits de les finestres i van preveure un Hospital 
de Sang a Can Font i a l’Hospital.

Puigjaner, cap d’un dels Batallons Guia que la 
Diputació havia constituït amb gent d’estaments 
diversos, va fer una crida als veïns de Caldes que 
tinguessin armes perquè es presentessin als banys 
de Can Rius, on ell s’hostatjava. A partir d’aquí or-
ganitzà la defensa: fer una barricada entre les cases 
del Constants i la Xareca, reforçar també els por-
tals del carrer del Pont i el d’en Bellit, assenyalar 
els punts on s’havien de situar els guies, col·locar 
homes al campanar amb l’ordre de tocar a some-
tent si sentien trets. 

Mentrestant, es veu que uns quatre mil carlins, o 
sis mil segons altres fonts, procedents de Sant Feliu, 

10.
El lament del afusellats
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acompanyats per Donya Blanca de Borbó i Don Al-
fonso Carlos i organitzats per a l’atac, sortiren a les 
deu del vespre cap a Caldes. I es veu que qualsevol 
que trobaren al seu pas fou obligat a seguir-los, fins 
el de can Ferreret, que només havia sortit per ba-
dar, va haver d’incorporar-se a la comitiva.

Cap a dos quarts de dotze de la nit, se sentí un so-
roll de trepig que s’acostava pel Passeig del Remei. 
El guàrdia del portal els cridà: 
- ¡Quien vive!
- ¡Voluntarios de Carlos VII! ¡Dios, Patria y Rey!

A l’instant començà l’atac. La foscor afavorí els 
carlistes, que emplaçaren una bateria al Passeig 
mentre els altres, ajudats per alguns homes portats 
forçosament de Sant Feliu de Codines, s’apodera-
ren de les cases del Passeig, i foradant les parets 
s’acostaren al portal de Vic. Els que es negaren a 
seguir foren afusellats pels carrers per part dels 

carlins. Un altre grup avançà cap a Sant Salvador 
per entrar a Caldes per diferents punts. Només al-
guns carlins s’endarreriren per recollir els seus fe-
rits i allotjar-los de moment a la capella del Remei, 
però de seguida la tropa continuà l’escomesa amb 
el lema de robar i deshonrar en nom d’un rei.

El capità Serradell havia reunit una seixantena 
d’homes valerosos per lluitar a camp ras, i empai-
taren els carlins fins a l’Era d’en Xalabarder i cap 
a l’ermita de Sant Salvador, però tingué tan mala 
sort que una bala el matà. Aquest incident provocà 
desconcert i confusió per part de tots.

Tanmateix, quan menys s’ho esperaven, a primera 
hora del matí, el guaita del campanar anuncià l’ar-
ribada de forces amigues: un miler de barretines 
vermelles, els republicans de Sabadell, venien pel 
camí vell de Sentmenat. De seguida foren repar-
tits pels punts més perillosos de la Vila. Però, a 
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més, per la carretera de Mollet també arribava la 
columna d’en Serafín Asensio Vega amb el batalló 
de Jubany.  A la població, mossèn Ignasi Vilamala, 
rector de Caldes, s’oferí a repartir municions, i la 
Menuda anava d’un cantó a l’altre amb una am-
polla d’aiguardent de cal Mossenya per animar els 
desvalguts. Tot plegat provocà la fugida desorde-
nada dels carlins cap a Sant Feliu. 

Aquest és, doncs, el relat històric que diferents 
autors han narrat d’aquells fets. La petjada cruel 
d’aquells dies sagnants donà motiu a una festivitat 
que tingué lloc durant molt de temps: la “Festa de 
la Pau”. Celebració que s’inicià el 30 de juliol de 
1880 i durà fins l’any 1936.

Cal suposar, però, que l’atmosfera insuportable 
d’una revolta deixa el regust de la venjança, i porta 
a altres accions cruels com les que s’expliquen a 
continuació. 

Els calderins havien viscut massa dies immersos 
en el temor de ser atacats, i finalment l’encontre 
amb els carlins els féu tremolar a tots. No s’ha po-
gut precisar mai el nombre de morts i ferits que 
tingueren els carlins en aquella jornada, però se 
suposa que foren molts.

Així que els carlins fugiren amunt cames aju-
deu-me, alguns del vencedors, portats per l’eufò-
ria, els empaitaren fins a les envistes de Sant Feliu. 

Mentrestant, els altres escorcollaven amb movi-
ment frenètic tots els racons de Caldes, perquè no 
en quedés cap, d’aquells maleïts homes que des del 
dia anterior els havien envaït. Aviat arreplegaren 
alguns presoners i foren conduïts a la presó, em-
plaçada al principi del carrer del Pont, a tocar de 
les Termes Romanes. 

Els morts per part dels carlins havien estat d’una 
vintena, tres dels quals quedaren estesos a l’hort 
de can Baus, morts a trets per un home de la vila 
que durant l’escorcoll els hi trobà amagats. La sang 
encara li devia bullir a les venes, i ell mateix es 
concedí la recompensa de tallar l’orella d’una de 
les seves preses i, enganxada a la baioneta, passe-
jar-se triomfant pels carrers de la població.  

Quan a Sant Feliu arribà la notícia que havien re-
tingut com a presoners alguns dels seus homes, la 
resposta de la població no es féu esperar, i amb 
els diners recollits entre els mateixos veïns pogue-
ren rescatar-ne uns quants. Els ferits, però, no tin-
gueren aquesta sort i restaren a la masmorra més 
morts que vius. 

L’endemà, quan el guarda obrí la porta de la pre-
só, una sentor fètida i repugnant li barrà el pas. 
La tènue claror somorta que entrava per una es-
cletxa de la porta li permeté arreplegar enmig de 
basques uns cossos que acabaren al mig del carrer. 
Els calderins obriren una rasa i els hi colgaren tots, 
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i també els cadàvers dels afusellats que havien re-
collit. Sempre s’ha dit, però, que algun cos, ja sigui 
afusellat pels carlins, ja sigui dels tirotejat pels cal-
derins, encara estava viu.

A palades, una darrere l’altra, acabaren engolits 
per la sorra i el fang. 

Han passat anys, molts anys, però encara avui 
hom recorda aquell trist episodi, perquè el pas del 
temps no ha contribuït a l’oblit. I és que algunes 
nits, des d’alguns llocs de Caldes, es pot sentir un 
estrany lament que prové dels carrers que foren es-
cenari dels tenebrosos fets. I diuen que els planys 
que surten de sota terra són d’aquells que foren se-
pultats quan encara estaven vius.
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Fa milers d’anys, quan els déus deambulaven da-
munt la terra, Urà, el més vell de tots, Cibele, la 
seva companya, i els seus fills Tità i Saturn, es tro-
baven passejant pel jardí de les Hespèrides. Lloc 
paradisíac on les tres nimfes guardaven, amb l’aju-
da del drac Ladon, les pomes d’or que Gea havia 
regalat a Era. Com que les havia trobat tan ma-
ques, la deessa les havia plantat al seu jardí. Però 
Quimera, animal mitològic amb cap de lleó, cos de 
cabra i cua de drac, que quan obria la boca escopia 
foc, empès per la gelosia que sentia envers els déus 
i portat per l’ànsia de destruir-los per ocupar el seu 
lloc i fer-se amb el seu poder, atacà a traïció Urà, 
Cibele i els seus fills. Això dugué els tres titans a 

lluitar aferrissadament. Encara que Quimera esco-
pís foc per la seva boca, en aquesta lluita aviat fou 
reduïda i castigada a viure tota la seva vida en una 
profunda cova.

Aleshores cridaren Pegàs, el cavall alat, i tots els 
déus sobre el llom de l’animal, després d’agafar 
Quimera, creuaren el mar, anomenat actualment 
Mediterrani. En arribar en unes llunyanes terres 
introduïren Quimera en les profunditats. Un cop 
la gesta acabada, els déus taparen l’entrada amb 
pedres i roques. Llavors Quimera, empresonada 
sota terra, trobà un riu d’aigua subterrània que, 
entremig de les esquerdes, sortia a l’exterior.

11.
L’origen de l’aigua termal
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I afigureu-vos! Aquella cova es trobava sota mateix 
de la Plaça del Lleó de Caldes! Quimera, en el seu 
forat, captiva, enutjada i furiosa, començà a mou-
re’s sense parar i a escopir foc per la seva boca. 
Aleshores succeí que aquelles flamarades anaren 
escalfant l’aigua del riu.

Quan Caldes encara no era Caldes, en una peti-
ta depressió començà a brollar aigua calenta. Els 
romans, en arribar en aquest lloc la trobaren i la 
utilitzaren. Construïren les Termes i tot al voltant 
s’inicià, amb el pas del temps, l’edificació del poble 
i dels balnearis. I així va ser i és encara avui, com 
els calderins, aprofitant la còlera de Quimera, con-

tinuen gaudint de l’aigua termal i dels seus benefi-
cis. Així mateix continuen brollant les seves fonts: 
la del Lleó, la de l’Església i la de la Piqueta.
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12.
La Torre Roja o les lligacames
de les sis donzelles
Diuen que en una època de cavallers coratjosos 
i princeses, s’estava a Caldes un valent capità de 
l’exèrcit de Guifré el Pelós, que responia al nom de 
Guillem de Zaportella, del qual descendeix el se-
nyor Villalonga, baró de Segur. Guillem de Zapor-
tella, demostrà sempre gran heroïcitat en les seves 
gestes i un jorn el comte li concedí tres gràcies per-
què n’escollís una:

Primera. Donar-li cinquanta almogàvers.
Segona. Fer-lo senyor d’un castell.
Tercera. Escollir d’entre els seus parents sis nobles, 

als quals el comte nomenaria cavallers a condició 
que servissin el capità.

Guillem de Zaportella trià la tercera gràcia, i dels 
seus parents escollí els sis més intrèpids i de més 
caràcter. Guifré el Pelós els féu jurar protecció als 
dèbils, les vídues i els orfes, i obediència al capità 
Guillem.

Acabada la cerimònia, Guillem i els sis cavallers es 
dirigiren cap al seu campament al terme de Caldes 
de Montbui. Quan, just a l’entrada del terme, tra-
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vessaven l’espessor del bosc, veieren una comitiva 
de pagesos que acompanyava uns nuvis. La núvia, 
d’una gran bellesa, anava escortada per cinc formo-
ses donzelles en edat de casar. Guillem, volent com-
partir amb la núvia el goig que ell sentia, li regalà 
una banda d’or tot dient-li:

- M’anomenen Dom Guillem de Zaportella. Si algun 
dia necessiteu ajut, reclameu el meu auxili i jo volaré 
a protegir-vos.

Seguint l’exemple del capità, els cavallers feren un 
present a les altres donzelles, s’acomiadaren les co-
mitives i els senyors prosseguiren el camí. Però els 
cavallers esvalotats, d’amagat del capità, no deixa-
ven de parlar de la bellesa de les sis donzelles. Feren 
cap al campament i quan dom Guillem se n’anà a 
dormir, es reuniren els sis cavallers, que, captivats 
per tanta bellesa, decidiren baixar al poble i ro-
bar-la. En arribar a la casa, tot i l’esforç del marit 
i del pare per impedir-ho, raptaren les donzelles. 
Però la núvia, abans de marxar, donà al seu marit 

la banda d’or que dom Guillem li havia regalat, su-
plicant-li que l’anés a trobar i li exigís l’auxili que el 
capità li havia promès.

Els cavallers partiren ràpids com el vent, i s’endu-
gueren les donzelles fins a una torre que s’enfilava 
dalt d’un puig. En arribar, pujaren al primer pis i 
lligaren a un banc les sis donzelles. Mentre estaven 
discutint quina donzella tocava a cada un, se sen-
tí un gran enrenou, s’obrí la porta i aparegué dom 
Guillem, honrat cavaller que, amb un esguard temi-
ble escodrinyava aquell quadre desolador. En veure 
el capità, els cavallers callaren temorosos del que els 
podia passar, i les donzelles deixaren sentir un crit 
de joia. Tot seguit arribaren els escuders, el marit, 
el pare i d’altres homes del poble, tots ben armats, 
acompanyats d’un gran enrenou que trencà el silen-
ci que s’havia fet a la sala.

El capità enfurismat féu deslligar les donzelles, i 
amb veu de tro ordenà que posessin sis ganxos al 
sostre i hi pengessin sis cordes. Després demanà a 
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les donzelles les lligacames i un escuder en féu sis 
nusos corredissos. Tots comprengueren la sentèn-
cia, i les donzelles, que tenien un gran cor, dema-
naren a dom Guillem que perdonés els seus raptors.

Tot fou inútil, les pregàries de les donzelles no acon-
seguiren doblegar el cor del capità, que considerava 
traït el seu honor. Posà un banc sota els ganxos, on 
penjaven les cordes i ordenà als seus cavallers de 
pujar-hi i deixar-se posar el nus corredís al coll. 

Fou llavors quan un cavaller, el més agosarat, dema-
nà al capità que essent cavallers no els deixés morir 
com a malvats i els permetés travessar-se el pit amb 
una espasa. Dom Guillem els respongué que si la 
falta comesa no fos tan gran, aquesta sola propo-
sició els hauria salvat la vida, però com que havien 
deshonrat les armes el mateix dia d’haver-los armat 
cavallers, preferia veure’ls morts que deshonrats. El 
capità, malgrat tot, acceptà la súplica del cavaller, i 
els donà llurs espases. Acte seguit, tot el terra quedà 
inundat amb la sang dels cavallers, una sang d’un 
roig intens. I és des d’aleshores que aquella torre rep 
el nom de Torre Roja.
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Conten que al campanar de l’església de Santa Ma-
ria hi viu una fada un xic entremaliada. Fa molts 
i molts anys, la graciosa fada es divertia fent tota 
mena de trapelleries que tenien els vilatans ben 
desconcertats. Algunes nits, just abans de l’albada, 
abans que despuntés el dia, feia sonar les campa-
nes. Es divertia veient com la gent sortia de casa, i 
amb cara d’esglaiats i empipats hi tornaven a entrar 
en comprovar que a fora encara tot era fosc com el 
carbó. De vegades feia els repics de sometent o el 
d’apagar el foc, i reia d’allò més en veure que pa-

13.
La fada
del campanar
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gesos i menestrals deixaven les seves tasques per 
dirigir-se a corre cuita cap a la plaça. Els vilatans, 
enfadats, es queixaven al campaner, demanant-li 
una vegada i una altra que arreglés les campanes.

La fada, però, quan veia que s’acostaven tempestes 
que amenaçaven els cultius de la pagesia de Caldes, 
feia repicar les campanes tan fort com podia. El so 
de les campanes feia fugir el mal temps, trencava les 
tempestes i desfeia les pedregades, i així els correus 
quedaven sans i estalvis. Aquests eren moments de 
joia per als vilatans, que felicitaven el campaner per 
la seva feina.

El que no sabien els habitants de Caldes és que el 
responsable del repic de les campanes no era el 
campaner, sinó una fada juganera i entremaliada. 
El campaner, que coneixia l’existència de la fada del 
campanar, no en podia dir res a ningú. Feia més de 
quatre-cents anys que els homes de la seva família 

es dedicaven a l’ofici de campaner, i des del primer 
fins al darrer tenien l’obligació de guardar el secret 
de l’existència de la fada.

El campaner tenia un fill, en Pere, un xicot de dinou 
anys, gallard i molt espavilat. En Pere, que encara 
no sabia què passava al campanar, i tip de les bro-
mes dels nois del poble, va decidir esbrinar el miste-
ri. Sense dir res a ningú, cada vespre, quan tothom 
dormia a casa seva, pujava al campanar just fins on 
comença l’escala de cargol que s’enfila fins al punt 
més alt, on repiquen les campanes. Allà, al segon 
pis, s’amagava sota l’escala de tirabuixó i esperava 
hores i hores, intentant mantenir-se despert, fins 
que el primer bri de sol despertava el dia.

Nit rere nit, en Pere repetia la mateixa opera-
ció sense obtenir-ne cap resultat profitós. Els 
homes no poden veure les fades, el seu cos és 
tan eteri que només si un raig de lluna les tra-
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vessa prenen forma davant la mirada humana. 
Però tot això en Pere no ho sabia i ell continu-
ava pujant al campanar, hi fes fred o hi fes calor.

Una d’aquelles nits, la fada es va compadir del xicot. 
Aprofitant la lluna plena, es posà a la claror d’un 
raig i en Pere la pogué veure. Pobre Pere, davant 
d’aquella visió quedà paralitzat. Era una nina rossa, 
de cabells llargs i enrinxolats, amb una figura es-
velta i una cara preciosa que el mirava encuriosida 
amb un somriure dolç als llavis. En Pere se n’ena-
morà de seguida i volent córrer cap a ella per decla-
rar-li el seu amor, es donà un cop al cap i caigué a 
terra estabornit.

El noi, en despertar-se, buscà per tot arreu la seva 
estimada, però no la trobà enlloc; la fada, conscient 
del mal que havia provocat al jove, havia decidit no 
mostrar-se-li mai més. En Pere, tossut, continuava 
pujant cada nit al campanar amb l’esperança de tor-
nar a veure la noia que li havia robat el cor. Passava 
les nits en vetlla i cada dia estava més trist. Les cam-
panes repicaven amb un so cada vegada més me-
langiós, i la fada patia per aquell noi enamorat que 
cada dia l’esperava.

En Pere, desesperat i abatut, va recordar una his-
tòria que li havia explicat de petit el seu avi. L’avi li 
havia parlat de l’existència d’uns éssers que només 
es podien veure si els travessava un raig de lluna 
plena, les fades. Li havia explicat que la vetlla de 
la nit de Sant Joan, totes les fades de la comarca es 
reunien al gorg d’en Pèlags. I aquella era una nit es-

pecial perquè els seus cossos es podien veure i fins 
i tot se les podia sentit parlar i riure. Però tot això 
s’havia de fer d’amagat perquè si les fades descobri-
en que algú les estava contemplant, el seu càstig era 
esfereïdor.

En Pere, que no s’havia cregut mai la història de 
l’avi, encegat pel seu amor, la vetlla de la nit de Sant 
Joan anà al gorg d’en Pèlags i va baixar fins al fons 
del gorg i s’amagà darrere d’uns matolls. La lluna 
plena es reflectia a l’aigua, i il·luminava la cova al 
costat del marge. A mitja nit, precedides d’una rà-
fega de vent sobtat, començaren a arribar les fades 
de la contrada. La fada del molí de l’Esclop, la de 
Sant Sebastià, la del Castell de Montbui, la del cas-
tell de Sentmenat, la de Palau Solità... fins a la dar-
rera de totes, la fada entremaliada del campanar de 
la Parròquia de Caldes.

En veure-la, en Pere va oblidar-se de tota precau-
ció i sortí de l’amagatall per acostar-se a la seva es-
timada. Les fades, enutjades perquè el jove havia 
gosat interrompre la seva trobada, van començar a 
discutir el càstig que es mereixia. Enmig de l’enre-
nou, la fada més vella de totes, la de la Torre Roja, 
proposà convertir en Pere en una roca i deixar-lo 
fins a la fi dels temps  al lloc on s’havia amagat. El 
noi, aliè a tot el que s’estava discutint, continuava 
mirant-se la seva enamorada. La fada del campa-
nar, entendrida pel gest del xicot, i conscient que 
ella era la que havia provocat aquell enrenou dei-
xant-se veure en un moment de debilitat, es decidí 
a parlar:
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- El noi ha de ser castigat, així ho diuen les nostres 
lleis. Convertim-lo en pedra, però deixem-lo a la cas-
cada del gorg, així un cop l’any, cada nit de Sant Joan, 
em podrà veure.

Totes les fades hi van estar d’acord. Així, doncs, i 
fins a la fi dels temps, la nit de Sant Joan, quan al 
campanar sonen les dotze, en Pere es desperta del 
seu son i passa la nit contemplant la seva estimada 
fada del gorg.

L’endemà al matí, tothom buscava en Pere per tots 
els racons de la vila i del terme de Caldes fins que 
algú arribà al gorg d’en Pèlags i veié, darrere la cas-
cada, una roca amb la forma del cos del jove.

Així doncs, si alguna vigília de Sant Joan aneu al 
gorg d’en Pèlags i baixeu al fons, aparteu les capil-
leres i la molsa, perquè en Pere pugui contemplar la 
seva estimada fada del campanar.

I si alguna nit de lluna plena, sentiu repicar les cam-
panes a deshora, o si veieu que els raigs de lluna 
deixen veure la figura d’una bella donzella a dalt de 
tot del campanar... recordeu aquesta història.
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