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I. Introducció 
 

L’interès personal en la realització d’aquesta tesi doctoral neix de la meva formació com 

escenògraf i l’estreta relació que sempre he tingut amb les festes populars de la nostra terra i 

ritus d’altres cultures. Vaig estudiar escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona amb la 

intenció de desenvolupar les meves facultats artístiques visuals en l’àmbit de l’art dramàtic. En 

acabar la llicenciatura, vaig embrancar-me en el camí d’investigador mogut per la curiositat vers 

les representacions dramàtiques que guarden un sentit més existencial, i d’entre tots els ritus em 

vaig centrar en els més escenogràfics, els que s’apropen més al teatre visual i d’objectes.  

 

En l’assignatura sobre teatre medieval del Màster Oficial Interuniversitari en Estudis 

Teatrals de la UAB vaig tenir de professor el doctor Francesc Massip, director d’aquesta tesi 

doctoral. Les imatges d’espectacles de teatre religiós i d’altres danses i festes tradicionals que 

mostrà Massip en les seves classes em varen motivar a enfocar la tesina del màster (el DEA) en 

la recerca de representacions dramàtiques lligades al ritu i al marc festiu a Catalunya. En aquell 

estudi en què analitzava la teatralitat i l’espectacularitat de diverses festes presents en el 

calendari tradicional vaig aprofundir en els aspectes escenogràfics de tres figures: “la bèstia” en 

la Festa de l’Ós de Prats de Mollò, “la Mort” en la Dansa de la Mort de Verges i “el geni de la 

Natura” en el salt de Plens de la Patum.1 En aquella tesina vaig demostrar com els emmascarats 

d’aquestes tres festes tant simbòliques generaven la interacció actuant-espectador, precisament, a 

partir dels seus elements plàstics i escenogràfics. 

 

Fascinat per l’espectacularitat primitiva de la Festa de l’Ós de Prats de Molló, estranya a 

qualsevol altra representació festiva que havia vist fins aleshores, se’m va despertar l’interès 

d’indagar sobre els seus simbolismes i començar a fer una recerca de festes semblants. 

L’existència de les tres Festes de l’Ós del Vallespir i la noció de què al seu voltant n’hi havia 

hagut més em va fer centrar la tesi, en un primer moment, als Pirineus Orientals. Ràpidament, 

entre la relativament poca documentació que hi ha, vaig poder veure que la figura de l’ós surt 

encara ara en moltes més representacions carnavalesques de diferents pobles dels Pirineus 

(Catalunya Nord, Andorra, Aragó, País Basc). Així que finalment vaig decidir que aquest estudi 

abraces els Pirineus Centrals i Occidentals a més dels Orientals.  

 

                                                
1 Eloi Ysàs Trias, Escenografia i participació en el teatre festiu tradicional: la Festa de l’ós, la Dansa de 
la Mort i el Salt de Plens, director: Francesc Massip, Institut del Teatre & Universitat Autònoma de 
Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, 2010. 
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Amb aquesta tesi titulada Els balls de l’ós als Pirineus pretenem donar una visió 

panoràmica de la figura de l’ós en la cultura popular, analitzar les seves representacions festives 

als Pirineus i a Europa, i intentar emmarcar-les en una tipologia de teatre popular festiva pròpia. 

 

En el primer apartat d’aquest estudi, per traçar un marc contextual, analitzem l’evolució 

de com ha estat vist l’ós, i el què ha representat la seva figura, al llarg de la història al continent 

europeu. Comencem per tractar d’il·luminar els vestigis prehistòrics de les primeres 

representacions simbòliques que plasmaren la imatge de l’ós, que majoritàriament s’han trobat 

precisament a coves dels Pirineus Orientals. De les interpretacions de prehistoriadors, que 

presenten la possibilitat de què el gran plantígrad hagués estat representat com un primer déu o 

l’óssa com una deessa mare, encadenem amb els mites i els ritus de l’Edat Antiga que 

entreteixien els déus, els óssos i els homes. Presentem també els primers noms de l’ós. I ens 

detenim en les primeres descripcions zoològiques que conjugaven dades científiques amb 

components de fantasia i que començaren a fomentar la imatge d’una fera hipersexual i 

depravada que posteriorment els pares de l’Església demonitzaren per ser un animal d’aparença 

familiar a l’ésser humà. Seguidament, entrem a la llarga Edat Mitjana, un vast període on en el 

procés de cristianització dels pobles pagans i l’erradicació de les tradicions preexistents va 

suplantar la imatge totèmica de l’ós per la figura salvífica de Crist. Veiem com l’ós és domat per 

l’home sant i com és humiliat a les faules. Ens passegem per l’imaginari profà, on carregat de 

vicis i pecats, l’onso és una figura marginal assimilada als histrions. Passem pel temps en què els 

jocs amb l’ós i les festes amb màscares d’animals sofriren fortes prohibicions per part del poder i 

la religió hegemònica. I finalment veiem com aquesta figura destronada visqué un renaixement 

en la construcció de l’home salvatge: el fill de l’ós un cop civilitzat és vist com un heroi. 

En el segon apartat aprofundim en la figura folklòrica de l’ós, en la cultura popular i 

tradicional. Exposem les seves tasques de predictor que el relaciona a la dita de la Candelera, 

d’animal psicopomp que perviu en la creença del pet de l’ós, i de rei efímer per morir i renéixer 

amb la natura. Ubiquem el període d’hivernació de l’ós, segons el saber popular, i fem ressenya 

de les pervivències més representatives de les festivitats i mascarades d’hivern europees, 

properes a la figura de l’ós, que tenen lloc entre Sant Nicolau i la fi del Carnaval. A part de les 

festes de l’ós i els mascarats d’ós dels Pirineus, presentem també altres representacions ursines 

del nostre territori que no se celebren a l’hivern. 

En el tercer apartat descrivim els sis balls de l’ós més representatius dels Pirineus, a partir 

d’haver-los anat a documentar, sobre el terreny, el dia que es representen. La correlació de festes 

de les quals parlem són: tres als Pirineus Orientals –les Festes de l’Ós del Vallespir–, dos als 

Pirineus Centrals –el Ball de l’Óssa d’Encamp i el Carnaval de Bielsa–  i una als Pirineus 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

15 

Occidentals –els Carnavals d’Ituren i Zubieta. Un cop feta la recepció de cada festa analitzem 

l’espai, la dramatúrgia i els personatges de cadascuna. 

En el quart apartat fem la interpretació del conjunt de les festes descrites. Observem allò 

que les agermana, busquem si podem entendre-les dins d’un mateix tipus de teatralitat festiva i 

com les podem classificar. Concretem la disposició que prenen en el calendari i l’espai públic. 

Definim els personatges principals i els grups de mascarats, les històries que representen, 

l’esquema dramàtic que segueixen, les funcions rituals que compleixen i el que al capdavall 

simbolitzen.  

En les conclusions presentem tot allò que hem pogut constatar de la figura de l’ós en la 

cultura popular i tradicional, les noves aportacions sobre els balls de l’ós, així com el sentit 

actual d’aquestes festes.  

Per altra banda, els balls de l’ós dels Pirineus que descrivim i analitzem van acompanyats 

dels vídeos que un servidor ha realitzat amb la finalitat de deixar un testimoni i document 

fidedigne i explícit de l’estat actual d’aquestes representacions festives. Els títols d’aquests 

vídeos, que es poden visualitzar online en qualitat òptima en el canal de YouTube “Festes de l’ós 

– Traditional bear festivals”2, són els següents: El dia de l’ós a Prats de Molló (2010), La cacera 

de l’ós a Arles de Tec (2011), La festa de l’ós a sant Llorenç de Cerdans (2011), El ball de 

l’óssa d’Encamp (2013), Onso, trangas i madamas del carnaval de Bielsa (2013), Hartza & 

Joaldunak – Ituren, Zubieta (2013), Ball dels óssos de Solsona (2013). Aquests set vídeos són 

uns muntatges videogràfics d’entre nou a tretze minuts en què de forma concisa i amena mostren 

el desenvolupament de la festa respectant totes les seves parts i alguns comentaris i entrevistes 

amb els mateixos protagonistes, organitzadors i participants. En total, he anat a documentar 

festes a la Catalunya Nord, a Andorra, a l’Aragó, al País Basc, a Sardenya i a Romania.  Però en 

aquest canal obert he pujat bàsicament els vídeos de les festes dels Pirineus que tractem en 

aquesta tesi i enllaços a altres festes relacionades d’arreu d’Europa. A banda d’aquests vídeos, 

que són d’autoria pròpia, el 2011 vaig treballar en el reportatge televisiu Les festes de l’ós a 

Europa: la bèstia que portem dins3 que es pot visualitzar al portal de TV3 a la carta. 

 

 

  

                                                
2 Eloi Ysàs, 2013, Festes de l’ós – Traditional bear carnivals, [recurs electrònic] disponible a 
https://www.youtube.com/channel/UC_7aG2xE43TfeQUQyiQODQw/videos [consultat el 11-11-2015]  
3 Televisió de Catalunya, 2011, Les festes de l’ós a Europa: la bèstia que portem dins, [recurs electrònic] 
disponible a http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/nydia/les-festes-de-los-a-europa-la-bestia-que-portem-
dins/video/3882151/  [consultat el 11-11-2015] 
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I. La figura de l’ós al llarg de la història 
 

1. Els cultes prehistòrics a l’ós 
 

1.1. Les cavernes del Paleolític; “escenari” originari  

 

Si volem indagar quins són els primers lligams simbòlics que la humanitat ha tingut amb 

l’ós hem de buscar a les coves, allà on s’han trobat els jaciments ossis d’humans i els testimonis 

culturals més antics; hem de remuntar-nos a la Prehistòria i endinsar-nos en el període més llarg 

de l'existència de l’ésser humà, en aquells temps quan tots els pobladors eren caçadors-

recol·lectors. Aquesta revisió, molt bé la podríem iniciar a partir del nostre avantpassat 

cromanyó, el qual correspon a les primeres poblacions europees d’homo sapiens que van 

desenvolupar-se fa aproximadament uns 50.000 anys. Tanmateix, per parlar de la petjada més 

antiga documentada que l’ós ha deixat sobre la cultura humana hem de situar-nos uns mil·lennis 

més endarrere, en ple Paleolític mitjà, quan Europa era territori d’una altra espècie humana, des 

de feia uns 200.000 anys, la qual s’extingí fa aproximadament uns 30.000 anys.  

 

Viatgem, doncs, al temps de l’homo neanderthalensis, un caçador en potència que també 

enterrava els morts. Fa uns 70.000 anys sota l’abric d’una cova de l’actual Perigòrd, regió 

d’Aquitània, una tribu neandertal plorà la pèrdua d’un dels seus membres més estimats, la mort 

d’un home al qual li guardaren una tomba de gran singularitat i envergadura. Al sòl de la 

caverna, prop de l’entrada, cavaren una àmplia fossa que encofraren amb pedra seca i dividiren 

amb un petit mur aixecat mitjançant la mateixa tècnica. Arribat el moment del cerimonial, el cos 

del difunt fou entregat en postura fetal junt amb les seves armes i a l’altre costat del mur hi 

dipositaren un ós bru sacrificat; envoltaren la fossa amb una vintena de capses de pedra 

contenidors d’ossos i cranis ursins i un cop fetes totes les ofrenes segellaren el conjunt de la 

sepultura amb una gran llosa de 850kg. 

 

Amb aquest relat, recreat a partir del jaciment de El Regourdou, ens podem començar a 

imaginar el cerimonial que aquella tribu neandertal hauria escenificat per tal d’acomiadar 

l’ànima del difunt cap a l’altre món. Tot sembla indicar que els cranis enterrats en contenidors de 

pedra seca al voltant de la sepultura serien els trofeus de caça del mateix difunt i l’ós bru sepultat 

hauria estat sacrificat fruït d’un acte en honor al neandertal. Ara bé, trobar el nostre animal en 

qüestió dins l’escenari d’un ritual funerari ens fa pensar que molt segurament la seva figura 
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representaria quelcom, especial i de pes, davant les preocupacions espirituals d’aquell clan i qui 

sap si de tota la seva espècie. Vist així, fàcilment podem arribar a imaginar que al Paleolític 

mitjà l’homo neanderthalensis amb les seves creences sobre els misteris de la vida, veiés l’ós 

com un mediador entre la vida i el més enllà, un ésser que podia travessar la frontera de la mort i 

per tant ajudar els difunts a transitar el desconegut viatge de les ànimes (Pastoureau 2008: 27); 

una hipòtesi fascinant, però potser massa desgavellada per ser l’únic jaciment prehistòric on s’ha 

descobert íntegrament una sepultura d’ós. 

 

El Regourdou és sense cap mena de dubte un testimoni de referència pel coneixement de 

les pràctiques funeràries, i per tant de la realitat religiosa, de l’home de neandertal; no obstant 

això, per motius poc clars el seu descobriment a la dècada dels cinquanta no va ser prou valorat 

per les autoritats pertinents. Potser per culpa de la poca professionalitat del propietari Roger 

Constant, l’aficionat que descobrí el jaciment en el seu propi terreny l’any 1957, o qui sap si per 

ser un descobriment molest, ja que posava en entredit la sacrosanta negació dels vincles culturals 

que varen poder existir entre l’home prehistòric i l’ós; el jaciment no va ser comprat per l’Estat 

Francès i va quedar descuidat amb la consegüent mutilació i desaparició de gran part de les 

ossades neandertal i ursina. La trifulga de dues sepultures saquejades que acabà amb una 

reconstrucció mediocre al Field Museum de Chicago i un monument històric a Regourdou4. 

(Pastoureau 2008: 40; Bernadac 2000: 104-133; Lajoux 1996: 25-27) 

Per altra banda, que l’ossada ursina trobada a Regourdou sigui d’ós bru (Ursus arctos) 

també ha sorprès a arqueòlegs i prehistoriadors, car la gran majoria de jaciments d’ossos ursins 

del Paleolític trobats a l’interior de coves són generalment del seu germà cosí, l’ós de les 

cavernes (Ursus spelaeus), el qual era més corpulent, carnívor i fou l’espècie que transità 

realment amb més freqüència i seguretat les grutes fins que s’extingí fa uns 15.000 anys per 

raons que desconeixem. Amb milers d’ossades d’ursus spelaeus d’entre 45.000 a 24.000 anys, 

l’alpina Balme à Collomb de Savoie és la caverna més representativa d’aquestes acumulacions 

d’ossamentes ursines trobades al fons de certes coves5; uns dipòsits que alguns estudiosos s’han 

                                                
4 Si avui visitem el monument històric Le Regourdou ens trobarem una família d’óssos en captiveri com a 
principal reclam turístic, podrem veure la fossa on varen ser sepultats l’ós i l’home i al seu museu hi 
trobarem alguns ossos fossilitzats de neandertal i una exposició d’eines de la cultura mosteriana (Constant 
2004). 
5 Restes ossis d’óssos de les cavernes especialment considerables a la cova Divje Babe d’Eslovènia on 
també es trobà una flauta neandertal de 50.000 anys feta amb un fèmur d’ós o a la caverna Eirós de Lugo 
on també s’han trobat ossamentes de neandretal i de cromanyó (Pastoureau 2008: 33). 
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atrevit ha definir com a “cementiris” d’óssos de les cavernes, encara que es desconegui realment 

com s’originaren6. 

 

La idea de la possible existència d’un prehistòric culte màgic o religiós a l’ós prengué 

forma sobretot a partir de la descoberta de vertaderes instal·lacions fetes específicament amb 

cranis d’ós de les cavernes. Com per exemple: els vuit cranis enterrats sota un paviment de 

pedres planes, a la cova Les Furtins de Sologny, a Borgonya; un conjunt de cranis ursins 

envoltant a cranis humans, a la cova Pas de Joulié de Trèves, al LLenguadoc-Rosselló; quatre 

cranis d’ós sense maxil·lar amb una petita pila d’argila sobre el cap, a la gruta Pech Merle de 

Lot, a Migdia-Pirineus; o tants altres cranis que s’han trobat singularment instal·lats, guardats 

dins de cavitats de pedra seca o travessats per un fèmur o os del penis, en coves properes a la 

zona alpina. (Lajoux 1996: 202-204) 

 

Ara per ara, però, la instal·lació que promou més atenció per ser interpretada segons un 

vocabulari litúrgic és la descoberta el 1994 dins la cova Chauvet Pont d’Arc de l’Ardecha, a 

Rosè Alps. Al centre d’una de les últimes sales, al fons de la cova, sobre un promontori rocós 

quadrat de superfície plana, amb aspecte d’altar, hi reposa un gran crani d’ós de les cavernes 

sense mandíbula (Fig. 1). Aquest, alhora, es troba encerclat per desenes de cranis de la mateixa 

espècie, disposats arran de terra. De moment es desconeix qui va col·locar el crani de l’ós 

cavernari sobre “l’altar” i quan; segurament va ser l’home de cromanyó. De totes maneres, 

sabem que la cova va ser transitada abans i després de la realització de les pintures rupestres que 

conté de la cultura aurinyaciana (30.000 a 28.000 anys aC)7, i que l’últim traç humà abans que 

l'entrada de la cova es tanqués fou fa uns 27.000 anys (Clottes 2001: 98-104). Una caverna que 

no només fou transitada per l’homo sapiens sinó pels óssos de les cavernes que hi visqueren 

llargs períodes deixant marques d’esgarrapades, restes de pèl, petjades de les seves potes a les 

parets i a terra, rebolcadors formats al fang, una gran quantitat d’ossades i més de 150 cranis 

(Clottes 2001: 51-59). 

 

Ens podem fer la idea que, al Paleolític superior, la gran majoria de les cavernes fins i tot 

les que l’home de cromanyó transitava per plasmar el seu art estarien impregnades d’una 

“intensa olor a ós”; si més no la cova Chauvet que precisament conté les pintures rupestres 

                                                
6, Michel Philippe, 1993, “L’ours des cavernes de La Balme-à-Collomb”, Mémoires et Documents de la 
Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, nº 95: 85-94, citat per Pastoreau, 2008: 34. 
7 La cova “Chauvet” és bàsicament coneguda per contenir l’art parietal més antic conegut fins ara, del 
qual es destaquen una dotzena d’óssos entre les quatre-centes representacions gràfiques d’animals 
principalment ferotges (Clottes 2001: 51-59). 
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descobertes de temàtica ursina més antigues i més representatives, pel seu realisme, grandària i 

perfecció del traç (Fig. 2). Més recents són les pintures rupestres de la cultura magdaleniana (de 

14.000 a 8.000 anys aC) que s’han trobat de dos óssos bruns (Fig. 3) a la cova Ekain del 

municipi guipuscoà de Deva, als Pirineus Occidentals (Elosegui 2010: 71).  

 

En el magdalenià no només trobem l’ós representat en l’art parietal sinó també, i amb 

més originalitat, en el mobiliari. Als Pirineus Orientals, a la cova Montespan (Nauta Garona) 

destaca una escultura ursina que ha principis del segle XX va ser interpretada, per alguns 

estudiosos, com l’escultura de fang més antiga de la humanitat.8 Una representació ursina 

d’argila, d’uns 14.000 anys aC, que segons les investigacions que s’han fet hauria contingut el 

crani i la pell d’un ós real. Dins d’una petita sala al fons de la cova, separada d'un metre de la 

paret i sobre una plataforma que la sosté, fou creada una estàtua d’argila de 60 centímetres 

d’alçada i 110 d’amplada que per la seva silueta i forma es tracta clarament d’un ós ajagut, o més 

aviat un ossall per les seves dimensions, una figura que curiosament no té cap (Fig. 4). Aquesta 

escultura exempta fou descoberta el 1923 per Norvert Casteret amb un crani ursí entre les seves 

potes davanteres, que desafortunadament fou robat uns dies després.9 

La secció del coll de l'escultura té un orifici triangular com si hi hagués hagut una clavilla 

on el crani d’ós desaparegut hi hauria estat subjectat, a més d’orificis petits a la zona del pit i als 

laterals que, així com també la textura de la seva superfície, indica que una pell d’animal hauria 

sigut clavada; per altra banda, la presència de més incisions i cops arreu del cos testifiquen, junt 

amb la seva urpa esquerra completament mutilada, que la representació ursina també va ser 

sotmesa a accions violentes (Groenen 2000: 124). Ara bé, si existeix la hipòtesi que les accions 

sobre aquesta escultura d’argila van ser executades segons un pensament simbòlic, també podem 

dir que qui el creà experimentà un procés de creació ben simbòlic. Imaginem, doncs, com l’home 

de cromanyó amb les seves mans barrejà terra i aigua tot formant una matèria que als seus ulls 

no seria llunyana a la carn, i de forma sagrada modelà una escultura a imatge i semblança al cos 

de l’ós que caçaren i escorxaren recentment, a la qual adheriren la seva pell, el cap i altres de les 

seves parts essencials; d’alguna manera immortalitzaren l’ós, al qual podrien matar repetides 

vegades. En realitat, no podem saber del cert per què el crearen i després el sotmeteren a tals 

cops; malgrat això, donada la magnitud de l’obra, podem estar segurs que aquesta escenificació 

representaria quelcom important dins del sistema de creences d’aquells homes del magdalenià. 

                                                
8 H. Bégouën – N. Castery, – L, Capitan, 1923, “La caverne de Montespan”, Revue antropologique, nº 33: 
333-350, citat per Pastoreau, 2008: 41. 
9 Robert Bégouën – Jean Clottes, 1988, Matériaux pour servir à l’historie de Montespan, dins: B.S.P.A., 
XLIII, citat per Pastoreau, 2008: 41. 
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La idea d’un ritual màgic o religiós dedicat a què la futura cacera fos fructífera, escenificació on 

se simularia la mort de l’ós, acompanyada de cops, crits i gestos propiciatoris, sembla ser la 

hipòtesi més generalitzada.10 

 

De totes maneres, l’ós caçat, ferit, mort o sacrificat, podem dir que el tenim clarament 

representat, als Pirineus Orientals, en dos gravats d’argila també del magdalenià a les 

profunditats de la cova Trois Frères11, a l’Arieja: La presència d’una multitud de ratlles en forma 

de fletxa i violentes puntades sobre la silueta dels cossos d’ambdós óssos, i l’aparença agonitzant 

d’un d’ells que sembla vomitar sang (Fig. 5), ens il·lustren sobre la violenta acció per a la qual 

haurien estat figurats. La teoria del prehistoriador Breuil és que totes aquestes imatges són el que 

ha quedat d’un acte màgic de caça, d’un ritual que s’executà amb la intenció d’atorgar als 

caçadors poder sobre les seves preses.12 Seguint la lògica de la màgia simpàtica, l’acte de pintar, 

gravar o marcar l’impacte de l’arma sobre la representació gràfica de l’animal be podria 

propiciar la mort de l’animal real i/o l'obtenció de la seva força i destresa; un ritual que s’hauria 

realitzat amb més intensitat en èpoques difícils per tal d’assegurar la subsistència (Lewis-

Williams 2005: 49). Si ens ho mirem des de la perspectiva de la representació ritual, podem 

afegir que qui va crear la imatge de l’ós i després l’atacà amb una arma/eina punxant, ho realitzà 

en el just moment que tenia un sentit fer-ho, carregat de gestos i sons no menys interpretatius, 

sent el protagonista d’una representació efímera repleta de símbols i significats. Però si agafem 

una postura estructuralista i ens endinsem en el llenguatge abstracte de les relacions, en el 

conjunt dels signes d’una mateixa imatge, podríem interpretar que “les puntes de fletxa, els 

traços incisius o el mateix acte de matar” representava el sexe masculí mentre que l’ós 

representava “el sexe femení, la dona donadora de vida o la mateixa vida”, una oposició 

(masculí/femení o mort/vida) que adquireix una significació humana universal.13 

 

La caverna “Tres Germans” és profunda i té diverses galeries. Els gravats dels óssos 

ferits es troba quasi al final d’una d’elles, al principi de l’anomenada “sala santuari”, però abans 

d’arribar-hi ens trobem amb la “capella de la lleona” on llueixen 3 representacions gràfiques 

                                                
10 M. A. García – P. Morel, 1995, “Restes y reliefs: Présence de l’homme et de l’ours dans la grotte de 
Montespan”, Anthropozoologica, nº 21, citat per Pastoreau, 2008: 41. 
11 La cova va ser descoberta el 1912 pels tres fills del compte de Bégouën, als quals es deu el nom Trois 
Frères, “Tres Germans”. L’abat, arqueòleg i prehistoriador Henri Breuil (1877-1961), anomenat “el pare 
de la prehistòria”, estudià en profunditat la caverna i realitza una sèrie de dibuixos basant-se en les seves 
fantàstiques figures. 
12 H. Bégouën, H. Breuil, 1958, Les cavernes du Volp, B.S.P.A., XLIII: 48. 
13 S. Chesney, 1991, “Max Raphael’s contributions to the study of prehistoric symbol sistems”, Rock Art 
and Prehistory, P. Bahn i A. Rosenfeld (eds.), Oxford, Oxbow Books: 14-23. 
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d’un gran felí amb fletxes sobre el seu cos i, al costat en una escletxa de la mateixa paret hi 

trobem incrustada una dent d’ós de les cavernes. El conjunt d’aquestes obres es troben després 

d’haver transitat unes grutes plenes de petits gravats d’animals amb talls en forma de múltiples 

línies sobre els seus cossos i més enllà d’un passatge on s’hi ha de passar arrossegant-s'hi; això 

fa pensar que es podria tractar d’un recorregut ritual on l’iniciat acompanyat d’una torxa de sèu 

s’enfrontaria a les seves pors i al final es trobaria amb la figura més màgica i misteriosa. I és que 

al fons de la gruta es descobrí la representació d’un animal antropomòrfic de sexe masculí i 

barba, amb ulls d’òliba, orelles i banyes de cérvol, i urpes d’ós (Fig. 6); una de les obres més 

emblemàtiques de l’art parietal del Paleolític superior que l’abat Breuil batejà com a “déu 

cornut”, deixant entreoberta la possibilitat de què es tractés d’una mena de “bruixot”.  

 

La fascinant figura del “déu cornut” no és l’únic testimoni on es pot imaginar un home 

disfressat amb atributs animals: a la mateixa cova també hi trobem el “petit bruixot amb arc 

musical”, un bisont dret sobre les seves dues cames humanes i amb un instrument als braços 

(Fig. 7); però és en el “bruixot” de la cova de Gabilou on podem apreciar realment un home 

disfressat, gràcies al detall on clarament es veu com la pell d’animal penja sobre el cos humà 

(Fig. 8) (Clottes 2001: 81-96). En definitiva, representacions gràfiques que bé podrien 

representar “mites originaris” o “escenificacions rituals”, potser lligades amb la caça, on l’ésser 

humà es veu barrejat amb els animals salvatges, els esperits i els déus. Figures que alguns 

folkloristes han definit com els testimonis de l’origen més remot de “la màscara propiciatòria de 

fecunditat i fertilitat” tan comuna en celebracions i festivitats europees que han arribat fins als 

nostres temps (Revelard – Kostadinova 1998: 5). 

 

!Presentats els descobriments de les representacions de temàtica ursina més 

representatives del Paleolític podem articular millor algunes de les polèmiques i hipòtesis que 

trobem més interessants per concloure la part d’aquest estudi. 

El fet de no haver descobert ossamentes d’altres animals en instal·lacions del Paleolític 

que es puguin equiparar al nivell de les fetes amb ossamentes i cranis ursins a les sales més 

profundes de les cavernes, fa pensar en la possibilitat que l’ós gaudís d’un lloc privilegiat entre 

el món dels homes, les bèsties i els déus. L'existència d’un “culte a l’ós” practicat per l’homo 

neanderthalensis, en rituals funeraris i altres cerimònies, amb la utilització litúrgica 

d’ossamentes i cranis essencialment d’ós de les cavernes, on en algunes ocasions el sacrifici de 

l’animal hauria estat present com el cas de l’ós bru sepultat a Regourdou. Unes creences i 

pràctiques màgiques-religioses originàries del Paleolític mitjà que no s’haurien extingit amb el 

llinatge neandertal sinó que d’alguna manera es contagiaren i pervisqueren en l’homo sapiens. 
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Unes idees elaborades principalment a partir d’analogies fetes amb els “cultes a l’ós” 

àmpliament documentats en diferents societats d’èpoques històriques de l’hemisferi boreal 

(Hallowell 1926: 1-75). Tot plegat, unes hipòtesis que encara avui pocs estudiosos s’atreveixen a 

defensar; doncs, des de mitjans del segle XX no han estats ben vistes per la majoria dels 

prehistoriadors, els quals les han jutjat repetides vegades de simplistes, fràgils o de “novel·la 

arqueològica”, d’estar alimentades per llegendes místiques atractives al gran públic. 

 

Per altra banda, ens entusiasma constatar que l’ós, tot i no haver estat quantitativament 

l’animal més representat pels homes de cromanyó, va estar present en “l’explosió creativa” de 

l’homo sapiens de forma singular en impressionants testimonis de l’art parietal i escultòric del 

Paleolític superior. Podem afirmar que la imatge de l’ós ferit és un motiu persistent en gravats i 

en la singular escultura d’argila de Montespan, deixant la possibilitat que l’acte de ferir la imatge 

de la fera fos un moment ple de significats màgics pels homes del Magdalenià; tractant-se així de 

les representacions plàstiques i alhora escèniques de temàtica ursina més antigues de la 

humanitat. Ens podem atrevir a definir l’escultura ursina de la cova Montespan com a artefacte 

“escenogràfic” prehistòric d’ús cerimonial. 

 Podem sintetitzar que per l’home del Paleolític, el crani, les dents i les urpes són les parts 

més simbòliques, significatives i representatives de l’ós, que haurien estat utilitzades com a 

elements preciosos i/o sagrats. 

 

La caverna amb la seva infinita foscor i amagades grutes hauria sigut un lloc simbòlic de 

pas cap al més enllà i cap al cosmos (Clottes i Lewis-Williams 2001). Sobretot per l’homo 

sapiens del Paleolític superior el qual s’atreví a plasmar el seu misteriós i “sagrat” art amagat a 

les profunditats de coves que en algun moment o altre varen ser transitades pel gran ós, l’animal 

que habitava els mateixos territoris, competia per les mateixes preses i lluitava contra els 

mateixos perills que ell. El “gran ós” i l’esser humà rivalitzaven per la subsistència; caçar la gran 

bèstia de les cavernes i representar manifestacions de tipus simbòlic des d’on eixia hauria sigut 

quelcom molt significatiu. 

 

1.2. L’óssa al Neolític, “la mare mitològica” 

 

Estatuetes de primerenques societats agrícoles ens deixen entreveure que en la prehistòria 

potser “l’óssa” era vista amb més simbolismes que l’ós mascle. Entre les representacions 

femenines i zoomòrfiques de terracota de la cultura Vintxa, la qual s’estengué al llarg del Danubi 

entre el 6è i el 7è mil·lenni aC, s’hi destaquen unes dones amb aparença ursina que duen un 
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ossall entre braços, anomenades "madones-óssa” de la maternitat i la lactància (Fig. 9); o “ósses 

nodrisses”, altres que dempeus carreguen a les seves espatlles un sarró on portar la cria 

(Gimbutas 1996: 116, 117). També del mateix període, però de la cultura Cucuteni, trobem una 

peça de dues dones amb cap d’ós abraçades (Fig.10). Amb aquests testimonis podem veure com 

el motiu icònic de “la deessa mare”, que trobem 22.000 anys aC en les “venus paleolítiques”, 

perviu d’alguna manera en el neolític en aquestes estatuetes d’ósses maternals, les quals podrien 

representar la mare prehistòrica més mítica.  

En els cultes de la vella Europa l’ós o millor dit l’óssa no només va estar present en 

estàtues sinó també en elaborats utensilis de ceràmica, principalment bols i làmpades de forma 

ursina (Fig. 11), els quals varen ser produïts de forma contínua des del VII al III mil·lenni aC 

amb testimonis a Sèrbia, Eslovàquia, Ucrània, Skyros i al Peloponès. Peces que possiblement 

foren destinades a serveis cerimonials al culte de la deessa partera. (Gimbutas 1996: 118, 119) 

 

 

2. Els antics mites i ritus ursins 
 

2.1. Àrtemis, la deessa protectora d’óssos 

 

A través de descobriments arqueològics, ens hem fet una idea de les que haurien pogut 

ser les representacions ursines més ancestrals: en instal·lacions d’ossades i cranis, que ens 

remunten a un “culte a l’ós” al Paleolític mitjà; en manifestacions d’art parietal i mobiliari del 

Paleolític superior, que ens deixen entreveure uns actes rituals on “representar el sofriment o el 

sacrifici de l’espècie ursina” hauria sigut molt significatiu; i finalment, en estatuetes del Neolític 

on mitològicament podem veure-hi la “mare óssa”. 

 Pensar que l’ós fou un “primer déu” o l’óssa una “deessa mare” són sentits i significats 

que podem treure fàcilment de les manifestacions i representacions ursines de la Prehistòria; 

hipòtesis creïbles, però que no podem arribar a demostrar del tot donats els coneixements que 

actualment disposem d’aquest període tant llunyà. Tanmateix, a l’època Antiga, ja amb la 

presència de l’escriptura, podem saber més concretament el paper que l’ós tingué en la cultura i 

la religió. En primer lloc, el trobem com un animal sagrat dins l’univers mític de l’antiguitat sent 

l’atribut de la deessa grega Àrtemis14, nom de la qual pot induir a la confusió de què conté el mot 

                                                
14 La forma més antiga del nom “Àrtemis” és la grega micènica a-ti-mi-te (d’entre el segle XVI i XII aC) 
(J. Chadwick – Lydia Baumbach, 1963, “The Mycenaean Greek Vocabulary”, Glotta, Vandenhoeck & 
Ruprecht (GmbH & Co. KG) 41 (3/4):  176); el significat del nom és realment llunyà i incert, però segons 
l’etimologia més tradicional del grec antic, el nom ha estat relacionat amb artemés, “segur”, “sa”, o 
artamos, “carnisser”, “devorar”. 
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protoindoeuropeu artos, en grec clàssic arktos o arctus en llatí, que significa “ós”.15 Així és que, 

podem destacar l’existència de particulars etimologies populars del mot “Àrtemis” relacionat 

amb l’ós, com per exemple: ark-temnis, “ós-santuari”, que en la seva personificació vindria a 

significar, “la que protegeix el santuari ursí” (Hughes 1990: 193).  

 

!Àrtemis, filla de Zeus, rei de l’Olimp, i de Leto, deessa de la nit i el dia, era la gran 

deessa dels boscos i les muntanyes, dels animals salvatges i la caça. Va néixer a Delos, illa on 

Leto es va poder refugiar de la còlera venjativa d’Hera, la muller de Zeus. Immediatament 

després de néixer va ajudar a la seva mare en el perllongat i dificultós part del seu germà bessó 

Apol·lo, déu del sol.  

A l’Himne a honor d’Àrtemis (Cal·límac 1972: 84, 85), es descriuen els desitjos que de 

ben petita, la deessa, demanà seguda a la falda de Zeus: “Permet-me, pare, de conservar la 

virginitat per sempre i de tenir molts noms per tal que Febos no pugui rivalitzar amb mi.16 

Dóna’m sagetes i un arc – ei, pare que no et demano ni un buirac ni un gran arc (els ciclops tot 

seguit em forjaran sagetes i un arc ben corbat), sinó d’ésser portadora de torxes i de cenyir-me 

una túnica, guardiana amb una franja, fins als genolls, perquè pugui matar feres salvatges. I 

dóna’m un cor de seixanta oceànides17, totes encara verges sense cenyidor. I dona’m com a 

serventes vint nimfes de l’Amnis18, perquè prenguin cura del meu calçat de caça i, quan ja no 

dispari més contra linxs i cérvols, dels meus ràpids gossos. I concedeix-me totes les muntanyes i 

atorga’m qualsevol ciutat, la que tu vulguis, perquè ben poques vegades davallarà Àrtemis en 

alguna ciutat: habitaré a les muntanyes, i només visitaré les ciutats dels homes quan les dones em 

demanin ajuda turmentades per dolors aguts, que les Moires m’assignaren, així que vaig néixer, 

de socórrer-les, perquè la meva mare em portà i m’infantà sense dolors, i sense esforç deslliurà 

les seves entranyes”. Zeus s’inclinà i li respongué: “Si cada vegada les deesses em donessin fills 

semblants, jo apenes em preocuparia pel furor de la gelosa Hera. Agafa, filla, tot el que, per 

voluntat pròpia, demanes, i d’altres coses majors encara et concedirà el teu pare. Trenta 

ciutadelles et lliuraré i no una sola torre, trenta ciutadelles per a tu, les quals no sabran glorificar 

un altre déu, sinó a tu sola, i seran anomenades Àrtemis; i moltes ciutats de l’interior i illes han 

estat herència comuna amb molts déus: en totes elles hi haurà altars i boscos d’Àrtemis. I seràs 

Guardiana de camins i ports”.  

 
                                                
15  El significat del nom Àrtemis és “obscur”, la conexió amb arktos és una etimologia popular 
lingüistiacament inacceptable. (Ginzburg 1991: 270) 
16 Àrtemis demana igualtat d’atributs amb el seu germà, bessó d’ella per naixement, bessó també per 
carismes. 
17 Filles de l’Oceà i de Tetis; personificaven les fonts, llacs, etc. L’ús del cenyidor significa l’edat núbil. 
18 Riu, a l’est de Cnossos. 
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Entre els animals que les representacions dels quals eren dedicades votivament als déus 

grecs, l’ós és un dels més poc habituals. En la prospecció d’uns seixanta santuaris on les imatges 

d’animals són comunes, Elinor Bevan hi ha trobat cinc amb imatges ursines, les quals, segons les 

fonts, no indiquen estar connectades amb cap creença religiosa.19 Per altra banda, al santuari 

d’Àrtemis Lousoi a Arcàdia, on l’ós no està representat per cap imatge, s’ha trobat dents de la 

fera que adoradors varen dedicar a la deessa. Com sabem, a l’antiguitat, el paper que exercien els 

animals a les festivitats i rituals era essencialment de víctima sacrificial. El sacrifici de bèsties 

més o menys domèstiques, com ara un bòvid, eren les ofrenes més usuals que es donaven als 

déus; als temples dedicats a la deessa Àrtemis, també, s’acostumava a sacrificar animals 

salvatges i de la caça dels quals ella n’era protectora (Bevan 1987: 18). Pausànies, quan va estar 

a Patres, va documentar la festa anual del santuari Àrtemis Làfria on cadells d’ós varen ser 

cremats vius al foc sagrat de l’altar.20 

 

Però, l’ós tampoc era especialment popular per ser objecte de sacrificis, com ho era el 

cérvol, sinó per ser l’animal sagrat d’Àrtemis que nenes anomenades arktoi (Fig. 12), “ósses”, 

imitaven en els rituals i danses iniciàtiques durant el festival quadriennal Arkteia21 que se 

celebrava a la primavera. Aristòfanes en boca d’una dona del Cor de la comèdia Lisístrata – 

entre les línies 241-7 – esmenta les “Braurònies”, celebració on les bones nenes ateneses en 

arribar a certa edat feien d’óssa a la deessa: “Quan tenia set anys vaig ser arrèfora, després, quan 

en tenia deu, vaig moldre la civada per a la nostra patrona; més tard vaig vestir-me amb roba de 

color de safrà i vaig fer l’óssa a les Braurònies; finalment, quan ja era una jove ben bonica, vaig 

fer de canèfora, i duia un collaret de figues seques” (Aristòfanes 1973: 137).  

                                                
19 Una estatua de marbre d’un ós i uns troços d’una figura ursina de terracota, a l’Acròpolis d’Atenes; el 
cap d’ún ós de terracota, a Heraion d’Àrgos; varies petites figures d’óssos de terracota, a l’Àrtemis 
Tassos; dos figures d’ós de terracota i dues d’ivori del període arcaic, al santuari d’Àrtemis Òrtia a 
Esparta; una petita figura humana de bronze amb cap d’ós, al santuari d’Atenea Alea a Tegea. (Bevan 
1987: 17) 
20 Segons el testimoni de Pausànies, l’endemà d’una processó solemne tancada per un carruatge tirat per 
cérvols mansos i guiat per una sacerdotessa verge, es preparava una gran foguera cerimonial sobre l’altar 
en la qual un conjunt d’animals salvatges (ocells, cérvols, gaseles, llops i també óssos) eren consumits en 
vida per les flames; els animals que embogits aconseguien fugir encesos de la foguera, la qual era 
construida a mode de gàbia amb fusta més verda pels exteriors, eren agafats i tornats a tirar al foc. 
(Pausànies 1986: VII, 18. 7).  
21 El festival Arkteia connectava, amb una processó que se celebrava cada quatre anys pels cultes de les 
Braurònies, el santuari costaner Àrtemis Brauró amb el santuari urbà Àrtemis Braurònia situat a 
l'acròpolis d'Atenes. Brauró, el qual està en una arbreda prop dels afluents d’aigua com la majoria dels 
temples d’Àrtemis, és un dels santuaris més antics de l’Àtica on s’han trobat restes del període Hel·làdic 
de 2.000 aC . (Hughes 1990: 91-97) 
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Segons l’enciclopèdia Suda, el festival de les Braurònies nasqué per causa d’un incident 

que succeí fa molt de temps entre una nena verge atenesa i un “ós sagrat”22 que vivia al santuari 

d’Àrtemis Brauró. La llegenda diu que la nena molestà a l’ós, mentre jugava amb ell, i aleshores 

la bèstia l’esgarrapà; en resposta, els seus germans mataren aquell animal i la deessa emprenyada 

propagà una gran pesta en tot Atenes. Els atenesos demanaren consell a l’oracle d’Apol·lo a 

Delfos, i el déu ordenà que totes les nenes d’entre cinc a deu anys haurien de fer d’óssa al 

santuari Brauró per així apaivagar la còlera d’Àrtemis. És per aquest motiu que els atenesos 

decretaren que cap de les seves filles seria donada en matrimoni sense abans no haver “servit 

d’óssa a la deessa”23. (Stoa Consortium 2000: alpha 3958, “Arktos ê Braurônis”) 

 

 Gràcies a la reconstrucció de representacions pintades en vasos de terracota Krateriskoi24 

publicats per Lilly Kahil ens podem fer una idea, si més no gràfica, de les fases del ritual que 

escenificaven les “ósses” (Fig. 14) (Kahil 1977: 86-98; Bevan 1987: 19). En dos d’aquests 

fragments d’escenes que succeeixen clarament al temple d’Àrtemis25, es mostra l’abans i el 

després de les Arktoi: en una es veu a totes les noies dansar amb túnica curta (Fig. 15a); i en 

l’altra, sobre un fris de cérvols perseguits per gossos, les noies corren nues en presència d’un ós 

(Fig. 15b, Fig. 16). En un altre fragment, hi trobem, segons la interpretació de Kahil, un sacerdot 

i una sacerdotessa emmascarats d’ós escenificant el mite del ritual Arkteia en presència dels deus 

(Fig. 15c, 17).26 Cal pensar que, el mite de la nena verge i l’ós sagrat d’Àrtemis hauria estat 

representat en diversos actes en el santuari Brauró, on un dels actes mimètics de més impacte 

visual hauria sigut la trepidant cursa ritual de les noies nues escapant-se de les urpes d’un ós de 

debò, que al cap del temps hauria passat a ser una persona disfressada. Que durant el ritual 

alguna de les arktoi hagués estat sacrificada, és un misteri; no obstant això, cap la possibilitat de 

què, en un origen, finalment els nois joves, els quals també formaven part en actes del temple 

                                                
22 L’ós, al principi, quan arribà al santuari d’Àrtemis, era salvatge però al quedar-s’hi, al cap del temps, va 
esdevenir domèstic i tothom el respectava. 
23 Les verges que feien d’ósses vestides amb túniques de color safrà; no eren més grans de deu anys ni 
més petites de cinc. Arkteusai, “ser un ós”, és el verb que s’utilitzava per consagrar les verges, abans del 
matrimoni, a Àrtemis; la noia “esdevenia óssa”, arkteuein, com deien literalment en grec (Stoa 
Consortium 2000: “Arkteusai”, alpha 3959).  
24 Petits vasos de terracota, del s. V aC propis de l’Àtica, pintats de negre i vermell amb representacions 
figuratives: alguns tenien sanefes; altres frisos d’animals; i els més elaborats, escenes de les celebracions 
Arkteia, on bàsicament s’il·lustren les nenes Arktoi en danses rituals dedicades a la deessa Àrtemis (Fig. 
13).  
25 La presència d’altars i palmeres, l’arbre simbòlic del naixement d’Àrtemis, indica que ens trobem en un 
dels temples de la deessa (Fig. 14).  
26 Un fragment que sembla representar una escena mitològica: un home nu i una dona vestida, ambdós 
emmascarats d’ós, al costat d’un arbre i envoltats per dos cérvols que salten; a l’altra banda de la mateixa 
escena, hi ha representada la deessa Àrtemis, acompanyada d’Apol·lo i Leto, que amb el seu arc dispara a 
un cérvol. 
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Brauró, acabessin matant la bèstia, tal com succeeix en el mite, un acte que s’hauria anat 

secularitzant fins a arribar a una representació més simbòlica i mitològica, sense la presència de 

l’animal real. 

 

Fàcilment podem imaginar a unes verges arktoi originàries dansant amb pells i màscares 

d’ós. Tanmateix, segons certs estudis que parteixen del text Lis. 241-7 com el de la Dr. 

Christiane Sourvinou-Inwood 27 , l’origen d’aquest misteriós ritual iniciàtic femení que se 

celebrava al temple de la deessa més antic de l’Àtica, on unes nenes amb vestits tintats de safrà 

eren nomenades “ósses”, té arrels mitològiques que beuen del sacrifici d’Ifigènia (Stinton 1976: 

11-13). Si ens fixem en la narració que Èsquil fa del precís moment quan es va a procedir a la 

immolació de la verge Ifigènia28 – entre les línies 239-41 d’Agamèmnon – simbòlicament veiem 

que els sacrificadors fan desplomar els vels de la víctima que precisament també són de color 

safrà com els de les verges Arktoi de les Braurònies: “... Però quan s’esmunyen a terra els seus 

tints de safrà, llença del seu ull un tret que fereix de pietat cadascun dels seus sacrificadors” 

(Èsquil 1934: 24). A més a més, recordem que en l’últim instant Àrtemis s’apiadà de la seva 

mort substituint-la per un cérvol, transportant-la a Tauris, Crimea, i la feu sacerdotessa, allà on 

segons Eurípides – línia 1464-7 d’Ifigènia a Tauris – Atenea li encomanà fundar el temple 

Brauró: “I tu Ifigènia, prop dels sacres esglaons de Brauró, seràs clauera d’aquesta deïtat; t’hi 

enterraran quan moris i t’ofrenaran en recordança els sumptuosos vels teixits que deixaran a casa 

les dones que en el part retran la vida” (Eurípides 1977: 293).  

 

Amb la confirmació d’Arktoi despullades en alguna escena de les Braurònies, tal com 

mostren els Krateriskoi (Fig. 16), ofereix la possible existència d’un acte on les “ósses” es 

desprenien de les seves túniques tintades de safrà ritualitzant l’ancestral sacrifici, vessament dels 

vels, d’Ifigènia (Stinton 1976: 11). Si tenim present que Ifigènia conté l’adjectiu “forta” en el seu 

nom, podem entendre que la tradició femenina d’entregar, a l’edat aproximada de deu anys, les 

robes tintades de safrà a la deessa, tingués un significat votiu i de ritu de pas relacionat amb 

deixar enrere la infància i entregar-se a la pubertat; en definitiva, una mena d’acte simbòlic de la 

primerenca sang menstrual, per assegurar fertilitat i un bon part futur. Seguidament, la carrera 

ritual de les verges nues vindria a representar l’escena quan Ifigènia s’escapa de la mort en ser 

alliberada per la deessa que la substituí, en aquesta versió del mite, per un ós.  

 
                                                
27 C. Sourvinou-Inwood, 1971, “Aristophanes, Lysistrata 641-647”, CQ, 21: 339-42.  
28 Agamèmnon, rei de Micenes, matà un cérvol consagrat a Àrtemis; en resposta, la deessa aturà els vents 
per tal de què la flota espartana no pogués saplar cap a Troia. L’endeví Calcas digué a Agamenon que 
com a compensació havia de sacrificar la seva filla Ifigènia a la deessa. 
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La substitució d’Ifigènia per un ós, i la designació de les nenes com arktoi, al·ludeix a la 

idea que els éssers humans poden transformar-se en óssos per voluntat divina, un fenomen 

sobrenatural que el trobem present en diversos mites relacionats amb Àrtemis (Bevan 1987: 21). 

El mite clàssic més representatiu de la transformació ursina, és el de la tràgica història de la 

nimfa Cal·listo, “la més bella”; la llegenda de com es formà la constel·lació Óssa:  

Filla de Licaó, rei de Pelàgia (abans de dir-se Arcàdia), Cal·listo era una noia d’una 

bellesa extraordinària que s’encomanà a Àrtemis perquè no volia saber res dels homes. Va fer 

vot de castedat i ajudava a la deessa quan anava de caça. Però Zeus s’enamorà d’ella i adoptà 

l’aparença d’Àrtemis per posseir-la. Cal·listo, un cop embarassada, decidí ocultar el seu estat a la 

deessa, la qual descobrí l’engany un dia quan es banyaven al riu. Furiosa, la transformà en óssa i 

en aquesta forma donar a llum a un nen anomenat Arcas29, “home-ós”.30 A partir d’aleshores la 

mare vagabundejà per les muntanyes i els boscos d’Erimant sota forma ursina mentre que el fill 

creixia i es convertia en rei d’Arcàdia. Fins que un dia, el jove Arcas sortí de cacera i es topà 

amb una óssa, Cal·listo, que es va aturar al reconèixer al seu fill. El rei d’Arcàdia, ignorant de la 

verdadera identaitat d’aquella bèstia que mantenia els ulls perpètuament clavats en ell, es disposà 

a matar-la. Però en aquell precís instant Zeus evità el matricidi; un i altre foren empesos per un 

vendaval a través de l’espai que els col·locà en el cel convertint-los en dues constel·lacions 

circumpolars: Cal·listó en l’Óssa Major; i Àrcas en l’Óssa Menor o l’estel “Guardià de l’ós”31 

(Fig. 18 i 19), segons quina versió del mite (Homer; Hesiode; Pausànies; Ovidi 1964: 61-66). 

Encara que probablement, els estels en honor a Cal·listo només se’ls hi donà el seu nom, car 

segons Pausànies els habitants d’Arcàdia edificaren el santuari d’Àrtemis Cal·listo, prop de 

Skias, en el monticle on fou sepultada la mare del llegendari Arcas (Pausànies; Bevan 1987: 19).  

 

Arcàdia, “la terra dels óssos”, on els homes en guerra contra Esparta vestien pells d’ós al 

sortir a lluitar (Pausànies: viii. 4 i x. 9); produí un segon mite ursí partint d'una noia que acollí 

Àrtemis; el de l’heroïna32 Atalanta, excel·lent caçadora i de peus molt àgils, filla de Iasos, rei 

descendent d’Arcas (Cal·límac 1972: 93): 

                                                
29 Arcas; Arkos; Arktos; “ós”.  
30 En altres versions del mite: la bella nimfa, va ser desterrada del sèquit d’Àrtemis i donà a llum encara 
amb forma humana; fou la venjativa Hera, gelosa del salt que li va fer Zeus, que transformà a Cal·listo en 
óssa quan Àrcas ja havia nascut (Ovidi 1964: 64). Segons Homer, Cal·listo fou assagetada amb una fletxa 
de plata. 
31 Arctúrus o Arktouros en grec antic, que vol dir “Guardià de l’Ós”: l’alfa de la constel·lació Bootes, el 
Bover, la quarta estrella més brillant del cel (Fig. 19).  
32 Atalanta, una heroïna de qualitats físiques excepcionals que li valgueren, segons diversos autors, ser 
l’única dona acceptada per Jasó a l’expedició dels argonautes, que partiren a la conquesta del Toisó d’or. 
(Pastoureau 2008: 47) 
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Iasos que només volia tenir fills mascles, quan va néixer Atalanta ordenà que 

l’abandonessin al bosc del mont Parteni, on sobrevisqué amamantada per una óssa. Quan cresqué 

la trobaren uns caçadors que li donaren una dura educació. Convertida en una dona bella i forta, 

tornà a l’Arcàdia on fou reconeguda pel seu pare que s’encaparrà a casar-la per tenir 

descendència. Atalanta, que matava a tots els homes que la seduïen o intentaven violar-la, accedí 

a casar-se amb el pretendent que la guanyés en una carrera.33 

 

 L'associació de l'ós amb una figura materna, com Cal·listo i la deïtat del part Ifigènia a 

Brauró, segons alguns estudiosos, deriva de l’existència de l’antiga creença que les ósses no 

només parien i alimentaven les seves cries com qualsevol altra femella sinó també llepava els 

cadells donant-los-hi forma34, sent així doblement creatives com a mares. Creença que creà 

nombroses llegendes de nadons abandonats al bosc que arran de ser acollits per una óssa 

esdevenien herois i heroïnes com Atalanta. Dels quals, el més popular fou Paris35, el fill petit de 

Príam, rei de Troia. 

Abans del seu naixement, Hècuba, sa mare, somnià que donaria llum no a un nen, sinó a 

una espècie de torxa que incendiaria tota la ciutat, un somni que l’endeví interpretà com que 

aquest fill portaria la destrucció a Troia. Un cop va néixer, Príam el donà a un servent perquè el 

mates però l’esclau abandonà el recent nascut a la muntanya d’Ida. El nadó fou salvat per una 

óssa que el cuidà, fins que uns pastors el trobaren, el batejaren Paris i l’educaren36. De jove, tornà 

a Troia, on va ser reconegut per la seva família i al poc temps salpà al Peloponès, on s’enamorà 

perdudament de la bella Helena37. Així és que Paris, el troià que fou criat per una óssa, seduí i 

raptà “la torxa” que provocà la guerra de Troia. (Apol·lodor; Rank 2004: 15-6; Walter 2002: 86) 

 

Podem ensumar una dissimulada relació contranatural, d’instints ursins, en la tràgica 

història entre la bella Helena i el raptor Paris. En altres mites grecs, no tan coneguts, trobem 

                                                
33 Fou Hespèrides que ajudat per Afrodita guanyà a la verge més atractiva de tota l’Arcàdia. Hespèrides 
s’oblidà de donar les gràcies a Afrodita i la deessa transformà a la parella en lleons. En altres versions fou 
Zeus el culpable de tal metamorfosi, car consumaren la primera relació amorosa en un dels seus temples. 
I en altres versions, no tan populars, Àrtemis, furiosa per haver perdut a una de les seves protegides, els 
transformà en óssos. (Apol·lodor 1921: 168-170; Ovidi 1964: 560-568)  
34 Plutarc, Moralia, 494: “L’óssa, el més salvatge i ombrívol dels animals, dóna a llum a les seves cries 
sense forma i sense juntes visibles, i amb la seva llengua, igual que amb una eina, les moldejà en forma a 
la seva pell, i per tant és que es pensa, que l’óssa porta a la moda el seu cadell.” (Ovidi; Plini; Bachoffen; 
Bevan 1987) 
35 Alguns filòlegs relacionen el nom mateix de París amb un dels noms de l’ós en sànscrit, construït a 
partir de l’arrel par, “brillant”, “bru”. 
36 Els pastors el batejaren París, i quan esdevení un jove fort i formós el cridaven per Alexandros, 
“protector dels homes”, perque lliutava contra els lladres i protegia els ramats. (Rank 2004: 15-6)  
37 Helena, que en grec antic significa “torxa”. 
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personatges, com Polifonte i Cèfal, que mantingueren explícitament un comerç carnal amb un ós 

o una óssa procreant descendència de monstres i herois. 

Polifonte, filla de Trassa i Hipònou, menyspreà les activitats d’Afrodita i es féu íntima 

amiga d’Àrtemis. La deessa de l’amor, en resposta a tal desafiament, li va infondre una passió 

monstruosa per un ós, i presa d’aquesta voluntat divina s'uní carnalment a l’animal. Àrtemis 

quan la va veure, l’odià de forma inaudita i atià contra ella tota mena de feres. Polifonte, en la 

seva fugida, es refugià a casa del seu pare, on donà llum a dos nens: Agre (Agres, “salvatge”) i 

Orio (Oreios, “muntanyes”); uns gegants extremadament impius i brutals que no honraven als 

déus i devoraven homes; Zeus s’afartà de les seves malifetes i els convertí en corbs. (Liberal 

2012: 116-18) 

Cèfal, fill de Deioneu, rei de la Fòcida, i Diomede, fou un jove caçador d’una bellesa 

extraordinària que després d’haver perdut tràgicament la dona amb qui desitjava tenir fills va 

anar a consultar l’Oracle. Apol·lo li aconsellà que s’unís al primer ésser femení amb què es 

creués. Es trobà amb una óssa, i tingué l’heroi Arcisi, pare de Laertes i avi d’Ulisses.  

 

En resum, dins la cosmogonia clàssica, podem diferenciar tres temes mitològics que 

relacionen l’ésser humà amb l’ós (Pastoureau 2008: 49):  

 

• La metamorfosi d’un ésser humà en ós. 

• L’óssa maternal i protectora que recull i alleta un nounat.  

• L’amor carnal i fecund entre un ésser humà i un ós.  

 

Entre aquests temes mitològics, les llegendes que trobem especialment reveladores, pel 

nostre estudi de les festes de l’ós, són “el rapte d’Helena” i “el sacrifici d’Ifigènia”, relats on tot i 

que la presència del plantígrad és quasi inexistent i més oculta que en la resta de llegendes 

ursines originàries, hi podem identificar els dos punts forts característics de les tradicionals 

representacions ursines:  

 

1. “El rapte d’Helena” dut a terme per Paris, el fill “bru” del rei de Troia que en ser 

abandonat al bosc va ser criat per una óssa, és un mite que sembla sorgir de les 

profunditats dels temps per unir “la bella i la bèstia”. El caràcter conquistador i raptor de 

Paris vers la noia més bella de l’altre reialme, el qual provoca una relació d’amor que 

esdevé certament “contranatural” en un context èpic, bé pot estar instigat pels instints 

ursins que mamà de petit. Segons aquest punt de vista, podem veure “el rapte d’Helena” 

com un mite originari del qual s’han derivat les tantes altres històries on un “ós mascle” 
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rapta i viola una noia, com en la llegenda universal d’en Joan fill d’un ós, o en 

representacions rituals i festes populars on nois disfressats d’óssos persegueixen a les 

noies. 

 

2. “El sacrifici d’Ifigènia” ritualitzat per les nenes “ósses” de les Braurònies amb l’acte de 

desfer-se dels seus vestits de color safrà que les caracteritza; és una escenificació que 

també trobem a les festes ursines contemporànies, sobretot en les del Vallespir, en el 

moment quan els “óssos” encarnats per joves se'ls hi treu la pell, la disfressa, de l’animal. 

Segons aquesta interpretació, podem definir la representació del sacrifici de l’ós o l’óssa 

com un acte iniciàtic a l’edat adulta, del despertar sexual tant de les noies com dels nois. 

L’escenificació d’un sacrifici ursí que, amb Ifigènia com a ancestre, adquireix un sentit 

d’ofrena i agraïment a la naturalesa salvatge de la qual Àrtemis n’és l’antiga deessa. 

 

Però, com hem pogut contrastar, l’ós, en la mitologia grega, és en primera instància un 

símbol de feminitat i maternitat; del qual, Àrtemis, tot i mantenir-se verge n’és protectora. Pel 

que fa la deessa, podem dir que, d’alguna manera, es transformava en óssa, doncs d'ençà que va 

néixer fou benefactora dels parts, dels nounats, de la infantesa i de les nenes, que iniciàticament 

feien les ósses, abans d’arribar a la pubertat. Fins i tot, en certs santuaris, puntualment fou 

venerada amb l’epítet Kourotrophos (Fig. 20), “la que nodreix” (Bachoffen 1863: 4 i 5); 

constituïa, doncs, un símbol de fertilitat en si mateixa, sovint representada cafida d’animals i 

mamelles (Fig. 21).  

 

A l’època clàssica, la figura de l’ós restava oculta, a l'ombra d’Àrtemis o Diana pels 

romans, la qual generalment se la descrivia amb un arc i un cérvol (Fig. 22). Divinitat que 

sobrevisqué en el panteó celta en deesses femenines similars com: Arduina, acompanyada d’un 

senglar, el culte de la qual es localitzava a la regió de les Ardenes; la seva equivalent alpina 

Andarta; i la deessa Artio dels Helvecis, la més clarament ursina.38 

Artio té com a principal atribut un ós, com ho demostra una estatueta votiva que es trobà 

el 1832 a Muri, prop de Berna. L’estatueta ha estat interpretada com la representació de la deessa 

nodridora, portadora de fruits, seguda davant d’un ós i acompanyada de la inscripció DEAE 

ARTIONI / LICINIA SABINILLA, “A la deessa Artio (de part de) Licinia Sabinilla” (Fig. 23).39 

Un estudi més profund ha revelat que originàriament aquesta peça de bronze estava constituïda 

                                                
38 M. Sánchez-Ruipérez, 1951, “La dea Artio celta i la Artemisa griega: Un aspecto religioso de la 
afinidad celto-iliria”, Zephyrus, nº2: 89-95, citat per Pastoureau, 2008: 50. 
39 A. Kaufmann-Heinimann, 2002, Dea Artio, die Bärengöttin von Muri, Berna. 
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només per l’óssa (la deessa Artio en la seva forma animal) sota l’arbre.40 El conjunt data de 

finals del s. II, una època en què curiosament aquesta regió Suïssa estava ja molt romanitzada 

(Pastoureau 2008: 50).  

 

2.2. Fera dels espectacles romans més sanguinaris 

 

A l’antiga Roma, els óssos van ser objecte de cruels espectacles i jocs celebrats en 

amfiteatres on el principal atractiu era ser testimoni de la mort d’aquest animal i/o d’aquells que 

s’hi enfrontaven. Un dels espectacles més entretinguts per al públic era veure homes lluitant cos 

a cos contra grans óssos: venatores, “gladiadors caçadors”, que mostraven les seves habilitats de 

caça contra les feres (Fig. 24 i 25); o damnatio ad bestias “condemnats a les bèsties” que eren 

devorats. Als grans amfiteatres, l’ós no només l’encararen contra l’home, sinó també va 

participar en lluites entre animals anomenades bestiarii, on principalment el feien lluitar contra 

el toro, l’altra gran bèstia del continent (Fig. 26). La lluita més fascinant i que despertava més 

curiositat, era veure com l’animal més fort del continent europeu s’enfrontava a feres exòtiques 

importades d’Àfrica o Àsia. La força de l’ós era posada en mesura, doncs, contra la del felí, la 

del colós elefant o la del robust rinoceront.  

En aquests espectacles de violència, on els gladiadors que feien el paper de guerrers o 

caçadors eren morts pels óssos, les feres vencedores adquirien fama i sovint se’ls hi donaven 

noms representatius i se’ls representava en mosaics. Com les ósses Fedra i Alessandria o els 

óssos Nilus, Simplicius, Braciatus (Fig. 27) i Gloriosus representats en un mosaic del segle III a 

les afores de Radès, Tunísia; o els sanguinaris óssos Crudelis, “Cruel”, i Omicida, “Homicida”, 

honorats en un mosaic a Curubis, actual Korba, Tunísia. (Dunkle 2008: 284) 

 

2.3. Noms i sobrenoms del plantígrad 

 

L’origen del mot “ós” es troba en l’arrel indoeuropea orks- (també arks- o rks-), que 

segons la majoria dels lingüistes és una onomatopeia del seu grunyit; que per alguns també 

evoca la idea de “brillar” i “llum”, de leuk- i rok-, respectivament, ja que l’ós té a de veure amb 

la lluna i amb una constel·lació que duu el seu nom (Praneuf 1989: 28). Arrel que antigues 

llengües compreses des dels Himàlaies fins a l’Atlàntic utilitzaren per construir el mot que 

designa aquest animal: rksah en sànscrit, khers en persa, ardch en armeni, ars en osset, art en 

                                                
40 La deessa en forma humana és un afegit tardà, però també antic, que vindria a personificar les 
Matronae, les Matres celtes o de forma més genèrica, Demèter asseguda, “la deessa maternal de la Terra” 
(Ginzburg 1991: 276-9). 
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irlandès antic, arth en galés mitjà, arktos en grec i ursus en llatí (orcsos en etrusc). Que 

posteriorment, en les llengües romàniques ha esdevingut: urs en romanès, uors en rètic, ours en 

francès, urso en portuguès, orso en italià, oso en espanyol, ós en català i occità i onso en 

aragonès i català occidental. 

Els germànics, els bàltics i els eslaus, en canvi, anaren un pas més enllà i li donaren noms 

més gràfics i simbòlics. Les antigues llengües germàniques l’anomenaren “bru” per la seva 

brutalitat i el seu particular pelatge rogenc, fosc i alhora rutilant; mot creat a partir de les arrels 

bher- que en protogermànic s’utilitzava per designar “el fort”, “el violent”, i par- o bar-, del 

sànscrit, que significa “bru” i “brillant” al mateix temps.41 Els bàltics, per altra banda, en 

referència a l’antiga creença que l’óssa dóna forma a les seves cries llepant-les, es decantaren per 

lokis, “el que llepa”42; mot que pot haver evolucionat de l’arrel indoeuropea ork, cap a orkis, 

olkis arribant a lokis. I pels eslaus es convertí en “l’amo de la mel”43.  

Per a la majoria de les tribus i societats indígenes de l’hemisferi boreal, el gran plantígrad 

representava molt més que un animal; anomenar-lo significava suscitar-lo i això sovint era tabú, 

sobretot en ocasions relacionades amb la caça, la ramaderia o certes cerimònies (Hallowell 1926: 

43-50). Així que l’ós era insinuat amb perífrasis de temor i veneració, car culturalment 

representava “l’innombrable”, “el respectable”, “l’ancestre” o “l’avi de la muntanya” com deien 

els lapons.44  

 

Als Pirineus “l’ós”, “onso”, “ours” o “oso”, també es diu hartza en èuscar, llengua que 

tot i no ser descendent de les indoeuropees optà per utilitzar l’arrel cèltica art. Segons Yves 

Salingue, “l’hartza” és la part maleïda del “pastor”, artzain en basc: “Aquest no sabria 

acontentar-se amb l’explicació segons la qual l’ós quan devora una ovella busca simplement una 

aportació de proteïnes. Tot plegat és molt més complicat. És com si ell, el pastor, es devorés a ell 

mateix, com si una part d’ell en devorés l’altra: la identitat dels seus noms hi és per demostrar-

                                                
41 bher o berun en protogermànic, bëro en alt alemany mitjà, bera en anglosaxó, björn en noruec i 
islandès, Bär en alemany modern, bear en anglès, beer en neerlandès, björn en suec, etc. (Pastoreau 2008: 
68-9) 
42 Loxi en lituà antic, lokys en lituà modern, clovis en prussià antic, lacis en letó. 
43 També “el lladre de la mel”, “el qui menja mel”, etc: medvèdì en eslau antic, medved’ en rus, medvèd 
en txec, medvèjed en serbi, mêdved en eslovè, vedmid’ en ucranià, niedzwiedz en polonès. 
44 A Euroàsia, entre els pobles siberians era “El petit home vell” o “el meu cosí”; o “el propietari de la 
terra” entre els yukaghir. A l’Àsia, pels ainus era “el déu de les muntanyes” (Hallowell 1926).  De la 
mateixa manera, entre el gran conjunt de tribus nord-americanes era anomenat “el qui ho escolta tot”, “el 
qui no s’ha d’enfadar”, “l’avantpassat de tots els animals”, “el gran ancestre”, “l’avi” o “l’àvia”, “el 
germà gran”, “el cosí”, “el qui mana”, “el fill de l’amo”; o per expressions més gràfiques com “el de 
quatre potes humanes”, “peus grans”, “peus amples”, “peus cremats”, “peus lleugers”, “el qui té barbeta” 
i “cua curta” o “el guerxo”, “el cansat” i “el bocamoll” (Rockwell 2003: 181).  
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ho,45 i aquesta idea és insuportable”. I és que, els pastors creien que l’ós els espiava, i sempre 

estava preparat per fer-los una mala jugada; era una fera que ho sentia tot i qui la cridava corria 

el risc de veure-la venir, així que s’hi referien amb pronoms com “Ell”, “Aquell” o “l’Altre”, 

entre d’altres significatius sobrenoms (Salingue 2000: 14-15). Al Pirineu occità se l’anomenà Pè 

descauç, “Peu descalç”, en zones com l’Aran i al Bearn on també se li deia coralhat “vagabund” 

(Elosegui 2009: 70). Al Pallars Sobirà, on el nom genèric del plantígrad és en femení, a l’óssa a 

la vall Farrera se li diu encara avui la Senyora i a la ribera de Cardós hi ha el record que se li 

havia dit la Peluda (Casanova 2005: 14). Al Vallespir (Catalunya nord), l’ós rep el nom de 

Martí, conegut a Occitània com a Martin. I en vàries zones pirinenques també li deien lo diablo 

(Elosegui 2009: 70). 

 
 
3. La demonització de l’ós a la llarga edat mitjana 

 
3.1. Esperit de guerrers i reis 

 
A l’Antiguitat, l’ós era considerat rei dels animals d’Occident, per ser la fera gairebé 

invencible que no tenia por de res, encarnava el vigor i el poder. Per moltes societats europees, el 

guerrer o el rei havia de ser “fort com un ós”. A la Grècia Clàssica, com hem comentat 

anteriorment, els temibles guerrers de l’Arcàdia vestien pells d’ós en sortir a lluitar contra 

Esparta (Pausànies 1986: viii. 4. i x. 9.). I a l’antiga Escandinàvia, segons recollí l’historiador i 

senador romà Ammià Marcel·lí (s. IV aC) en les seves Històries, els joves gots per ser acceptats 

a la comunitat d’adults havien d’haver vençut a un ós o un senglar.46 Un ritual iniciàtic que 

acabava amb una lluita cos a cos entre l’home i la bèstia (fig. 28), en la qual, el jove guerrer 

havia de deixar que el pes de l’ós caigués sobre ell i el seu llarg punyal, amb el principal risc de 

morir asfixiat per la brutal “abraçada de l’ós”. La part més salvatge d’alguns d’aquests antics 

rituals, pròpiament germànics i nòrdics, consistia a beure’s la sang de l’animal i menjar la seva 

carn, una pràctica fortament totèmica, que contribuïa simbòlicament a transformar el guerrer en 

ós, a dotar-lo de la força de la fera, a fer-lo invencible.47 Metamorfosi que antics guerres danesos 

aconseguien banyant-se amb la sang de l’ós.48 

                                                
45 Pastor en èuscar es diu artzaina, mot que com podem veure conté l’arrel ursina art, encara que 
l’etimologia més popular sigui d’ardi “ovella” i zain “guardià”. 
46 Ammià Marcel·lí, 1987, Rerum gestarum libri qui supersunt, liber XXXI, Leipzing: 5, 9, 31, citat per 
Pastoureau 2008: 58. 
47 Olaus Magnus, 1555, Historia de gentibus septentrionalibus, Roma: 622–631. Citat per Pastoureau 
2008: 62. 
48 H. R. E. Davidson, 1978, “Shape-Changing in the Old Norse Sags”, J. R. Porter i W. M. S: 126-42, 
citat per Pastoureau, 2008: 63.  
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Els Berserkir49, soldats fidels a la divinitat cínica Odin, eren els guerrers nòrdics més 

salvatges (Fig. 29), els quals, abans de la batalla entraven en una mena d’estat alterat, d’èxtasi, 

on invocaven la memòria de l’ós i li demanaven coratge i protecció. L’escriptor islandès Snorri 

Sturluson, en l’obra de principis del s. XIII Ynglinga Saga, va descriure com eren els Berserkir: 

“Partien nus cap al combat, sense armadura, revestits simplement amb una camisa d’ós, rabiosos 

com feres, mossegaven el seu escut (Fig. 30), matant tot el que trobaven al seu pas, massacrant 

bèsties i homes; ni el ferro ni el foc poden res contra ells, són invencibles”.50 

 

Els ferotges guerrers germànics, durant l’alta edat mitjana, foren la principal amenaça per 

l’expansió de l’Imperi Carolingi.  La fera excessivament venerada en terres germàniques fou 

vista com el principal enemic de Crist; així que, Carlemany, rei dels francs i emperador romà 

d’Occident (768 - 814) en la seva sanguinària conquesta contra els saxons, també, va dirigir 

grans batudes d’óssos, milers varen ser exterminats.51 Durant l’època carolíngia, els prelats de 

Germània prohibiren els cultes pagans, entre els quals, el consum de carn d’ós.52 De tal manera 

que, a finals del segle XII, l’abadessa Hildegarda de Bingen, encara advertia del perill: “és una 

carn impura que calenta els sentits, condueix al pecat i pot provocar la mort”53. 

 

En l’imaginari antic i medieval, una victòria sobre la gran fera de vegades prometia al 

vencedor un destí de líder o rei. Com la llegenda del jove Skioldius que, abans de l’any 1000, 

quan Escandinàvia encara era pagana, vèncer amb les seves mans nues a un ós gegantí li va valer 

ser quart rei de Dinamarca.54 O el duc Godofreu de Bouillon que, a finals del segle XI, després 

de la primera croada va ser elegit rei del nou estat franc de Terra Santa, títol que va canviar pel 

de Defensor del Sant Sepulcre de Jerusalem, convertint-se posteriorment de la seva mort en un 

personatge llegendari que de jove havia vençut a un gran ós.55 L’enfrontament singular del futur 

líder amb l’ós, era especialment necessari per convertir Godofreu en el primer rei franc de 

Jerusalem, doncs aquesta gesta també es correspon amb el cèlebre passatge bíblic on s’explica 

                                                
49 Segons alguns autors, el guerrer odínic (d’Odí) berserkir etimològicament significa “camisa d’ós”: berr 
(ós), serkir (camisa). 
50 Snorri Sturluson, Ynglinga Saga, cap. VI, citat per Pastoureau, 2008: 64. 
51  Amb l’objectiu d’eradicar els cultes pagans germànics, en set anys, milers d’óssos varen ser 
exterminats, milers d’arbres varen ser talats, com també, es destruïren pedres i fonts sagrades. (Pasoureau 
2008: 111) 
52 Bruno Laurioux, 1989, “Manger l’impur: Animaux et interdits alimentaires durant le haut Moyn Âge”, 
Homme, Animal et Sociéte, vol. III, Toulouse: 73-87, citat per Pastoureau 2008: 63.  
53 “Et caro ursi ad comedendum homini bona est, quia si comeditur, hominem ad libidinem incenditi et ei 
mortem apportat”. (Hildegarda de Bingen, Physica, P.L., 197: 1317. Citat per Pastoureau, 2008: 63) 
54 Saxo Gramaticus, Gesta Danorum, I, II, citat per Pastoureau, 2008: 59. 
55 Albert d’Aix, Historia Hierosolymitaneae expeditionis, III, 4; Recueil des historiens des croisades: 
Historiens occidentaux, IV, París, 1879: 341-2, citat per Pastoureau 2008: 60. 
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com el jove David, quan era pastor, defensà les seves ovelles d’un ós (Fig. 31) i un lleó (1 

Samuel 17,34). En vèncer l’ós, Godofreu apareix com un nou David de l’edat mitjana 

(Pastoureau 2008: 61).  

Aquests relats, heretats de les societats germàniques escandinaves de l’edat antiga i l’edat 

mitjana, no es troben només a Alemanya, Dinamarca o Islàndia; també circulen per Escòcia, 

Anglaterra, França i fins i tot a Terra Santa, mostrant així fins a quin punt la cultura medieval 

cristiana, filla de la Bíblia i del món grecoromà, va seguir estant impregnada durant molt de 

temps també de tradicions “bàrbares”. La llista dels herois literaris o llegendaris que, al llarg del 

segle XII, s’enfrontaren i/o venceren a un ós o un monstre ursí és llarga, començant pels més 

grans: Rotllan, Tristany, Lancelot, Yvain (Walter 2002: 86-87).  

 

El mateix rei Artús, personatge cabdal en la literatura medieval com a monarca ideal tant 

en la guerra com en la pau, se’l pot relacionar amb l’ós, si més no, etimològicament56.  Segons 

alguns estudiosos, Artur en la mitologia gal·lesa i irlandesa, en un origen, podria haver sigut un 

“rei-ós” celta, potser una “divinitat ursina”, com la deessa Artio, que després es transformà en un 

monarca llegendari i va perdre progressivament l’essencial de la seva naturalesa.57 Encara que a 

les novel·les de cavalleria Artur no es transformi mai en un ós i tampoc s’enfronti personalment 

amb la singular fera, alguns textos literaris deixen entreveure la seva força ursina. Per exemple, 

en l’últim episodi del text francès Mort le roi Artu, escrit per un autor anònim a la dècada de 

1220: quan Artur està a punt de morir, Lucà, un dels seus fidels companys, se li apropa plorant 

per donar-li l’últim adéu, aleshores, Artur li dóna un petó i “l’abraça tan fort contra el seu pit que 

l’asfixia, li esclafa el cor i el mata”.58 Segons l’autor de la Mort le roi Artu, la batalla de 

Salesbières, que constitueix el crepuscle de la cavalleria artúrica i la fi de les aventures de la 

Taula Rodona, tingué lloc el dia de Tot Sants. Segons les tradicions literàries, Artur va 

desaparèixer uns dies més tard, l’11 de novembre, és a dir, en el moment del calendari pagà 

europeu quan se celebraven diverses festes, d’origen antic, en honor a l’ós que es disposava a 

hivernar. Però Artur no mor realment, sinó que Morgana se l’enduu a l’illa d’Avalon, un lloc de 

repòs situat a l’Altre Món, on el “rei-ós”, com tot heroi messiànic, espera retornar entre els vius 

(Cassard 1989: 153-146). Un altre esdeveniment artúric que es pot relacionar amb el calendari de 

l’ós, és quan Artur executa amb èxit el ritu de pas de treure l’espasa de la roca; alguns autors 

apunten que aquest esdeveniment va succeir pel solstici d’hivern o, quaranta dies després, el 2 de 

febrer, justament el dia quan se celebraven les festes transgressores del despertar de l’ós i les 
                                                
56 L’arrel arth és “ós” en gal·lès. 
57 N. W. Thomas, 1898, “La survivance du culte totémique des animaux et les rites agraires dans le pays 
de Galles”, en Revue de l’histoire des religions, nº8: 295-347, citat per Pastoreau, 2008: 72. 
58 Mort le roi Artu, ed. J. Frappier, Ginebra, 1964, citat per Pastoureau, 2008: 73. 
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posteriors festes de la llum, la Candelera. Així doncs, segons Philip Walter, el jove Artur, el “rei 

ós”, va sortir de l’ombra i començà el seu regnat amb l’arribada de la llum; i al cap dels anys, en 

finalitzar el seu regnat, tornà a l’ombra, en el moment quan l’ós comença la seva hibernació. 

 

Godofred, Carlemany i el rei Artús, tots ells són els monarques més populars, herois 

cristians de la literatura medieval, als quals d’una manera o altra se’ls ha atribuït una relació amb 

l’ós. Pel que fa a les epopeies europees, hem de destacar el text èpic més antic escrit en llengua 

vernacle, un poema anònim anglosaxó de data imprecisa (finals del segle VII – principis del IX) 

on es narren les aventures de Beowulf, “Llop de les abelles”,59 un príncep carregat d’atributs 

ursins, d’una força heroica, que en les seves gestes a Dinamarca i Suècia meridional matà 

successivament a un monstruós gegant i a un drac esdevenint rei dels gauts (Stitt 1992: 194). 

 

Si per les antigues societats, el pelatge frondós era un atribut ursí de força guerrera i 

poder sobirà, cal destacar en Guifré I de Barcelona (840–897), comte històric i llegendari 

considerat fundador de Catalunya, al qual se li donà el sobrenom de “el Pilós”60. La descripció 

del mot Pelós, que vol dir “abundós de pèl”, apareix en la primera redacció de la Llegenda de 

Guifré,61 quan ens parla del retorn del jove a Barcelona, després d’una llarga estada a la cort del 

comte de Flandes, on es diu que la seva mare el reconegué “perquè pèl tenia en llocs on els 

homes no acostumen a tenir i per això fou anomenat el Pelós” (Coll 1990: 131). Per molt que ens 

pugui semblar que el mot “Pelós” estigui relacionat amb “pèl d’ós”, és una observació que cap 

estudiós en parla, segurament per ser una etimologia inacceptable i perquè en les històries de la 

vida de Guifré no hi apareix l’ós. Per altra banda, el nom Guifré, curiosament prové del nom 

germànic Wigfred que etimològicament significa “Pau Victoriosa” (Coll 1990: 119). Tenint 

present l’origen i el significat del nom Guifré i que el sobrenom “el Pilós”, tan sols sabem que 

apareix en la llegenda del compte uns dos-cents cinquanta anys després de la seva mort, podem 

intuir que la construcció de la identitat llegendària del català Guifré el Pelós s’apropa a la dels 

guerrers, reis i herois europeus de l’antiguitat i l’alta edat mitjana. Ara bé, ser pelut a l’edat 

mitjana no només fou signe de poder sobirà, sinó que poc a poc passà a ser, per a l’Església, una 

qualitat propera a les bèsties, i per tant, a tenir una connotació maligna, sinònim de pecaminós. 
                                                
59 Beowulf, “Llop de les abelles”, és un dels sobrenoms que se li donava a l’ós entre els germànics, pels 
quals pronunciar el nom de la fera era tabú. 
60 En tots els textos en llatí el sobrenom hi apareix en la forma “Pilosus”; els autors catalans en llengua 
vulgar, adoptaren la forma “Pelós”; i els historiadors de la Renaixença, en forma genèrica, feren servir 
“Pilós”. (Coll 1990: 130) 
61 El sobrenom “el Pelós” apareix per primer cop a la crònica catalana Brevis historia monasterii 
Rivipullensis redactada el 1147 per l’arquebisbe i historiador occità Pèire de Marca. Crònica que serví de 
font de la Gesta Comitum Barchinonensium, la qual comença amb la Llegenda de Guifré el Pilós, crònica 
catalana escrita en llatí pels monjos del Monestir de Santa Maria de Ripoll el 1186. (Coll 1990: 17) 
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3.2. Les primeres descripcions zoològiques, referències bíbliques i els bestiaris 

 

La creença ursina més original, que ha perviscut amb força durant l’edat mitjana, és  

l’antiga teoria que diu que els óssos neixen amorfs i inerts. Es creia que la seva mare els donava 

forma i vida llepant-los, parint-los de nou per la boca. 62  Una qualitat ursina que, en 

l’Etymologiae d’Isidor de Sevilla (s. VII), es reflecteix al presentar el mot ursus, “ós”, 

familiaritzat amb orsus, “nascut”63. L’óssa parint per la gargamella o llepant a les seves cries fou 

també un motiu il·lustratiu comú que encapçalà la iconografia de l’ós dins dels bestiaris 

medievals en nombroses miniatures (Fig. 31-33).  

A la Història dels animals (s. IV aC) d’Aristòtil, la naturalesa de l’ós no és descrita 

negativament, com en la Història natural (s. I) on Plini el Vell diu que “cap altre animal té una 

estupidesa més hàbil en fer el mal” (Plini 2002: 109-111). Un judici moral que s’estengué 

alimentant creences, tals com que les ósses parien cries poc formades perquè forçaven el seu 

ventre abans d’hora, per així, amb l’úter buit, poder seguir satisfent els seus egoistes i insaciables 

desitjos sexuals de ser fecundades, com es descriu en un tractat de caça del segle III (Opià 1990: 

120 i 121). L’antiga creença que els óssos s’entreguen desordenadament a la passió amorosa, 

aparellant-se ajaguts a terra i abraçant-se (Fig. 34), cresqué amb força durant l’edat mitjana 

esdevenint l’animal més immund als ulls de l’Església, del qual es deia que feia l’acte sexual ad 

more hominum, “a la manera dels humans”, i que constantment buscava el plaer amorós.64 I és 

que, a finals del segle IV, sant Agustí, el teòleg que considerava una abominació qualsevol 

confusió entre la naturalesa humana i la naturalesa animal, ja dictà la sentència a partir de la qual 

es va construir tota la simbologia cristiana d’aquest animal: ursus est diabolus, “l’ós és el 

diable”65.  

                                                
62 A la Història dels animals (s. IV aC), l’ós recent nascut es descriu més petit que una mostela i més gran 
que una rata; neix cec i sense pèls, i les seves potes, així com la majoria dels seus membres, són quasi 
indiferenciats (Aristòtil 1996: 127). A Les metamorfosis (s. I), l’ós acabat de néixer, no sembla res més 
que “un tros de carn” que la mare, llepant els seus membres, va conformant-los i fa que s’adaptin a 
l’aspecte d’ella (Ovidi 1996: 393). A la Història natural (s. I), la cria ursina també es presenta com una 
massa de carn blanca que al principi només li sobresurten les ungles (Plini 2002: 109-111). 
63 “Ursus fertur dictus, quod ore suo formet fetus, quasi orsus. Nam aiunt eos informes generare partus, 
et carnem quamdam nasci, quam mater lambendo in membra componit. Vnde est illud: Sic format lingua 
fetum cum protulit ursa.” (Isidor de Sevilla 1994: 73-5) 
64 Com relata un bestiari llatí anònim del segle XIII produït al sud d’Anglaterra: “el óssos s’aparellen 
mirant-se i abraçant-se com ho fan els homes i les dones; el temps del plaer és més llarg que en qualsevol 
altre espècie i va acompanyat de carícies i jocs propis dels amants” (Cambridge, University Library, MS 
Kk 4. 25, fol. 32v). O en un altre bestiari anònim del segle XIV: “Els óssos són de complexió calenta i 
busquen constantment el plaer amorós” (París, BNF, ms. Fr. 14.357, fol. 46). (Pastoureau 2008: 143) 
65 “Ursus typum diaboli praefigurat; Ursus est diabolus” (“l’ós prefigura el diable; l’ós és el diable“) 
(Sermons, apendix sermo 37 [P.L., 39: 1819, citat per Pastoureau, 2008: 143.]).  
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A les Sagrades Escriptures les referències ursines que hi trobem són totes de caràcter 

malèfic. L’expressió de sant Agustí, “ursus est diabolus”, s’ubica precisament en un sermó 

interpretatiu de la mítica lluita entre l’home i l’ós, narrada en el passatge bíblic quan David vol 

enfrontar-se a Goliat (1 Samuel 17, 34-37). Cita bíblica on el futur rei diu que matarà a aquest 

filisteu incircumcís i deslliurarà Israel de la seva amenaça, de la mateixa manera que quan fou 

pastor plantà cara als óssos i lleons que li robaven les ovelles (Fig. 35).66  

A l’Antic Testament però, la feresa ursina, no només la trobem contraposada al pastor o 

al rei, sinó també a la figura del profeta. Doncs, Eliseu, en nom de Jahvè, maleí a uns nens que li 

digueren “pelat”, els quals varen ser devorats per dos ursi que apareixeran de sobte, per haver-se 

rigut de la calba del profeta hebreu (2 Reis 2, 23-24)(Fig. 36). L’expressió “pelut com un ós” la 

trobem latent en la “pilositat roja” d’Esaú, el fill gran d’Isaac que renuncià a la seva herència per 

un plat de llenties del seu germà bessó Jacob (Gènesis 25, 29-34). L'astut Jacob prengué el pèl a 

Esaú: cobert amb una pell ovina es va fer passar pel seu germà pelut, davant la ceguesa del pare, 

el qual diferenciava els seus fills pel tacte. Sota aquest engany, Isaac donà tota la seva herència a 

Jacob i, des d’aleshores Esaú guardà un odi venjatiu contra el seu germà (Gènesis 27, 1-45). 

Com podem observar, ser pelut i pèl roig, pels jueus i els pares del cristianisme, només podia ser 

signe d’una naturalesa golafre, estúpida i d’un destí tràgic; el pèl roig tradueix un caràcter fals i 

violent, i la pilositat un temperament groller, impur i quasi bestial (Pastoureau 2008: 153).  

 

A l’alta edat mitjana, els animals eren vistos com a criatures allunyades del pecat 

original, imperfectes, però més o menys “habitades per vicis” (Agustí 1928: 129). En 

l’enciclopèdia De universo (840), on també es troba la definició ursina de Plini, de sant Agustí i 

d’Isidor de Sevilla, l’arquebisbe de Magúncia Raban Maur presenta els animals com a suports de 

significacions, éssers que han de ser estudiats per treure’n interpretacions morals i teològiques, 

per així poder accedir a les veritats ocultes de la naturalesa i el món. Raban Maur segueix el 

propòsit de demonitzar la figura de l’ós, veu en el plantígrad un animal cruel i sense pietat que 

recorda els antics prínceps ferotges i sanguinaris,67 és la viva imatge de Satanàs, príncep dels 

dimonis (Pastoureau 2008: 143).  

La demonització de l’ós, consistí, doncs, en transformar l’animal que fins aleshores era el 

rei del bosc i tòtem del bestiari pagà de l’antiga Europa en la criatura més viciosa del nou bestiari 

                                                
66 Per a sant Agustí, la gesta de David en alliberar el seu ramat dels óssos i lleons s’ha de relacionar amb 
el descens de Crist a l’Infern, ja que “en aquests dos animals hi està encarnat el diable”. 
67 “Ursus ergo aliquando juxta allegoriam significat diabolum insidiatorem gregis Dei, aliquando autem 
duces saevos y crudeles”. (Raban Maur, De universo, llibre VIII, cap. 1 [P.L., 111, pag. 223]). (Pastoreau 
2008: 143) 
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de l’Església. Primerament se li van atribuir vicis físics relacionats amb la violència, la ira, el 

furor salvatge, la crueltat, la voracitat i la rapacitat. Quan al plantígrad ja se l’associava més 

directament amb el Diable, a la baixa edat mitjana, se li atribuïren vicis morals: l’engany (fraus), 

la luxúria (libido), la gola (gula), l’accídia (acedia) i la falta de control sobre si mateix 

(intemperantia).  I a partir del segle XIII, quan la teologia i el dret tractaren a certs animals com 

éssers morals capaços de comprendre el bé i el mal,68 l’ós passa a ser l’animal més pecaminós 

sent l’atribut de cinc dels set pecats capitals69: la luxúria (fig. 37), la ira (fig. 38), la gola (Fig. 

39), l’enveja i l’accídia. Així és que l’Església transformà un animal que havia estat 

pregonament admirat en una criatura profundament odiada, fins i tot Satanàs se’l representa amb 

trets ursins (Fig. 40). 

 

3.3. La disfressa prohibida 
 

Com sabem, el Diable és un ésser sobrenatural maligne. En grec antic diabolos, significa  

“el qui divideix, enganya, sembra la discòrdia, calumnia”. A l’Antic Testament el trobem 

personificat en Satanàs, de l’hebreu Shatan que significa “Adversari”, i en el Nou Testament 

identificat com l’Anticrist. Però, Satanàs abans de ser l’adversari de Déu fou Llucifer, “Portador 

de llum”, l’arcàngel més formós i de màxim grau entre tots els àngels del reialme del Cel, que 

per supèrbia es rebel·là contra el Creador. D’aquesta revolta celestial “Portador de llum” caigué a 

la Terra amb un terç dels àngels i es convertí en Satanàs, “Adversari” de Déu. A l’Apocalipsi, 

Satanàs és finalment encadenat per un àngel (primerament identificat amb Crist) que el tanca a 

les profunditats de l’abisme, als inferns (Fig. 41).  

El Diable és l’ésser que tempta els homes i les dones per tal de desviar-los del camí de 

Déu. L’engany és l’art principal del maligne, el qual es pot ocultar sota l’aparença de qualsevol 

altre ésser, sigui animal o persona, per tal d’aconseguir els seus propòsits. Satanàs és per tant el 

mestre de la disfressa. A banda depoder prendre, puntualment,  forma d’una jove atractiva o del 

mateix Crist, generalment, l’esperit maligne s’encarna en bèsties aterridores i repulsives 

carregades d’atributs pecaminosos. A l’època feudal, trobem el diable disfressat d’ós en diversos 

relats de visions i somnis principalment de l’imaginari monàstic. 

Satanàs és el gran enemic dels monjos, els quals no s’escapen de les seves aparicions. 

Pere el Venerable, abat de Cluny, recull, cap a 1130, en el Liber de miraculis, la història de 

                                                
68 Animals amb moral que, per tant, poden ser condemnats, com els homes i les dones, per haver comès 
crims o pecats. (Pastoureau 2000: 173-200) 
69 Cap al 1260 es fixa la llista dels set pecats en contrapunt a les set virtuts: supèrbia contra humilitat, 
l’avarícia contra la generositat, la luxúria contra la castedat, la ira contra la paciència, la gola contra la 
temprança, l’enveja contra la caritat i l’accídia contra la diligència. 
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Hermann, un neòfit, que a la vigília de Sant Joan d’hivern, va veure en somnis un ós gegantí, 

amb les urpes i el pèl eriçat, que, assegut sobre el seu pit, l’asfixiava; el més espantós fou que 

quan va obrir els ulls es trobà amb la sorpresa que l’ós sostingut a l’aire davant seu l’amenaçava 

amb els seus rugits. Els crits varen despertar a tots els monjos i a l’abat del monestir que 

acudiren i dissiparen aquella aparició de l’Adversari.70 

A la historia De Armanno novicio quem diabolus in specie ursi perterruit, recollida dins 

del Dialogus miraculorum escrit cap a 1223 per Cesari de Heisterbach, es narra l’anècdota d’un 

monjo, també anomenat Hermann, que mentre el seu company de cambra Henri dormia, va 

veure com un ós s’inclinà sobre l’oïda d’aquest. Poc després Henri renuncià als seus vots, penjà 

el seu hàbit i es va fer joglar. Una reacció que no sorprengué al convent cistercenc doncs aquell 

monjo tenia fama de “trampós”, car era inestable, mentider, simulador, viciós i lasciu; fins i tot 

es deia que disfressat de monja havia entrat en un monestir de dones i va deixar-ne unes quantes 

embarassades.71 

 

Si el Diable es converteix en ós és sobretot per ser considerada una fera de pelatge terrós, 

burell, barreja del negre i el roig. En la sensibilitat medieval, el color marró ha perdut totalment 

el caràcter “cremat”, “brillant” i “fosc”, del braun, “bru originari”, que en l’antiguitat en les 

llengües germàniques designava l’ós. En el bestiari medieval, tots els animals que tenen el 

pelatge o plomatge fosc impliquen mantenir relacions amb el món de la nit i la mort. Els animals 

bruns són considerats pitjors que els negres, perquè reuneixen el color de les tenebres i el de les 

flames de l’infern. A més a més el terrós o el bru és maligne per no ser un color bàsic sinó una 

barreja, i per tant, simbòlicament reuneix els aspectes més negatius del negre i el roig. Així l’ós, 

tant com el diable, conté: la ira i la luxúria, del color roig; i, el pecat, la foscor i la mort, del color 

negre. (Pastoureau 2004:  197-212) 

A mitjans del segle XIII, Vicenç de Beauvais, al Speculum naturale, afegeix que el 

pelatge fosc de l’ós també s’ha de relacionar amb el seu període de somnolència hivernal, un 

temps entre el mes de novembre i el mes de febrer que ningú sap què és el que realment fa. 

Segons un autor coetani, l’ós no es queda al seu cau sinó que baixa a l’infern on tracta amb el 

Diable i adquireix aquest color mortífer, de flames infernals que en les tenebres cremen sense 

produir llum.72 

                                                
70  Pere el Venerable, De miraculós, ed D. Bouthillier, Tutnhout, 1988, llibre I, cap. XVIII, citat per 
Pastoureau 2008: 147. 
71 Cesari de Heisterbach, Dialogus miraculorum, Colonia, 1851. Citat per Pastoureau, 2008: 148. 
72 Vicent de Beauvais, Speculum naturale, ed. de la Compañia de Jesús, Douai, 1624, llibre XIX cap. 
CXVIII, citat per Pastoureau 2008: 153. 
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Bru és la tonalitat i l’adjectiu que en llatí s’adiu a fuscus, el qual s’aplica per designar el 

pelatge de l’ós, del Diable i dels dimonis; un terme més pejoratiu que el negre, ja que permet un 

joc de paraules amb el verb suffocare, “estrangular”, “asfixiar” (Pastoureau 2008: 152). Però més 

enllà del color el que realment fa la bèstia és el pèl. I el plantígrad, l’animal que des de temps 

ancestrals ha mantingut trets més familiars amb els humans, és justament la bèstia que físicament 

és diferencia de l’home principalment pel pèl. L’ós, per tant, és per excel·lència l’animal 

disfressa; només cal amagar-se sota una pell peluda per “fer l’ós”. Així que l’ós, per l’aparença 

pròxima que manté amb l’ésser humà, esdevingué, també, la bèstia i la disfressa més accessible 

del Diable per temptar els homes i les dones. Com bé sabem, des de l’època carolíngia fins a 

principis de l’edat moderna, l’Església prohibí les pràctiques paganes de venerar els animals, de 

celebrar-los, i condemnà severament imitar els seus comportaments com també mantenir-hi 

relacions culpables, qualificades de crims de bestialisme o bruixeria; això inclogué lògicament, 

tots els rituals lúdics o festius que impliquessin el contacte físic amb un ós o disfressar-se 

d’aquest animal. Prohibicions de pràctiques possiblement relacionades amb els antics rituals 

d’hivern i de la fertilitat, sovint simulacres de relacions carnals, de les quals podem destacar la 

de l’arquebisbe de Reims Hincmar, que en una pastoral del 852 denuncià entre altres pràctiques 

“els jocs immunds amb l’ós” 73. 

 

Des de Plini el Vell, com hem pogut veure, els ursins han estat considerats l’espècie més 

viciosa principalment per tenir un instint sexual exacerbat. En especial les femelles, tan addictes 

al sexe que quan quedaven prenyades avançaven el seu part per seguir sent fecundades pels 

mascles i continuar la gestació de les seves cries llepant-les, ja que tot hi estar lliurades al plaer 

eren doblement maternals. Però la fama de ser un animal hipersexual se l’ha endut finalment l’ós 

mascle. Doncs la creença més popular al respecte, que sobrevisqué fins a l’època moderna 

esporuguint amb força la societat rural, és la de l’ós aficionat a raptar i violar les noies. Tracte 

carnal del qual es creia que en sorgia descendència. Ja hem parlat dels possibles lligams amb la 

mitologia clàssica, en la llegenda del rapte de la bella Helena per part del jove Paris, que fou 

criat ursinament; o amb els rituals iniciàtics de les nenes “arktoi” on podria ser que hi aparegués 

un ós que les empaités. Com hem pogut revisar, els mites i llegendes apunten que l’ós real i la 

dona són interfecunds; un exemple n’és la jove Polifonte que en unir-se amb un ós parí a dos 

gegants extremadament impius: “Salvatge” i “Muntanyes”. 

 

                                                
73 “Nec turpide joca cum urso... ante se permittat... Quia hoc diabolicum est et a sacris canonibus 
prohibitum” (P. L, nº125: 776-777, citat per Pastoureau, 2008: 105). 
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Un dels intel·lectuals més notables de la primera meitat del segle XIII, Guillem 

d’Auvèrnia, bisbe de París (1228-1249), en el De universo creaturarum (escrit entre el 1231 i 

1236), afirma que l’esperma de l’ós és com el de l’home, i que, per tant, l’ós i la dona són 

interfecunds. Com a exemple demostratiu, Guillem d’Auvèrnia, aporta una de les tantes històries 

d’óssos que violen dones, tan abundants a l’Europa d’aquella època; en aquest cas, una  llegenda 

saxona on d’aquest comerç carnal en sortiren uns nens peluts que de grans esdevingueren nobles 

cavallers anomenats Ursini.74 El bisbe de París afegeix que els fruits d’aquests aparellaments no 

són en absolut monstres, sinó autèntics éssers humans que s’han de reconèixer i respectar com a 

tals, batejar-los i criar-los com qualsevol altre infant. Contràriament als animals, aquests éssers 

coneixen el Bé i el Mal, estan subjectes al pecat original i a la resurrecció de la carn; tenen 

sentiments, pors i alegries. Fills nascuts d’una dona i un ós, que, al seu torn, poden procrear i 

tenir descendència. Tanmateix, entre mascles i femelles d’ambdues espècies existeixen 

diferències morals i teològiques; segons Guillem d’Auvèrnia, una dona violada per un ós no és 

un crim contra natura, ja que l’ós mascle és sexualment com l’home, però un home que copuli 

amb una óssa sí que comet un acte de bestialisme, car l’óssa i la dona no s’assemblen en res.75  

 

3.4. Una fera humiliada 
 

 Per destronar el rei dels boscos, l’Església pensà a substituir-lo per una fera estrangera, 

que no estigués arrelada en les tradicions paganes europees i que per tant fos més controlable. 

Així que, el gran felí, el rei dels animals d’Orient, de mica en mica va anar prenent el lloc d’un 

plantígrad cada cop més desprestigiat. El lleó, que com l’ós també es va encarar a David, fou 

finalment presentada com la bèstia més forta. A la baixa edat mitjana, després dels prop de mil 

anys de demonització que patí l’animal tòtem de l’Europa indígena, el lleó passà a simbolitzar el 

poder i ocupar els espais més nobles i privilegiats de l’heràldica.  

 

                                                
74 Un dia, a Saxònia, un ós d’una força prodigiosa raptà a una dona d’un cavaller i se l’endugué a la cova 
on acostumava a hivernar. Era una jove d’una gran bellesa, de tal manera que al cap del temps el seu cos 
despertà la concupiscència de l’ós. La violà i, en el seu antre infernal, mantingué amb ella relacions 
sexuals durant uns quants anys. D’aquesta unió naixeren tres fills. Un dia, afortunadament, uns carboners 
deslliuraren la dona i els seus fills; tornà amb el seu marit i instal·là els seus fills a prop del castell, on 
creixeren a la vista de tothom; més tard, fins i tot varen ser investits cavallers en presència dels grans 
barons de Saxònia. No és diferenciaven dels altres cavallers sinó per la seva frondosa pilositat i pel 
costum d’inclinar lleugerament el cap envers l’esquerra, com fan els óssos. Se’ls anomenà Ursini, els fills 
de l’ós. (Guillem d’Auvèrnia 1236: llibre III, cap. 25) (Pastoureau 2008: 99) 
75 Entre les moltes altres semblances que descriu, diu que la carn humana i la ursina tenen el mateix gust; 
menjar carn d’ós és un acte d’antropofàgia i ser devorat per un ós és convertir-te en una víctima de 
pràctiques caníbals. (Auvèrnia; Pastoureau 2008:100) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

45 

Al Llibre de les bèsties (s. XIII), l’argument del qual es centra principalment en una 

reunió que celebren les bèsties per elegir el seu rei,76 l’ós és presentat, entre les feres, amb un 

caràcter desfavorable respecte al lleó, l’animal més poderós i majestuós del reialme. El 

plantígrad ja no opta a ser elegit com a rei però, tanmateix, es nomenat conseller del lleó 

juntament amb el lleopard, l'onsa, la serp i el llop. En aquesta obra novel·lesca, introduïda a tall 

d’episodi dins del Llibre de les meravelles, Ramon Llull descriu les bèsties segons la psicologia 

que a cadascuna li és atribuïda en el fabulari, de tal manera que el món dels animals, simbolitzat 

en la cort reial del lleó, esdevé una caricatura del món dels homes (Rubió 1985: 13). En un 

apòleg polític i sociològic, crítica del poder i la corrupció, hi destaca el personatge Na Renard 

(l’astuta guineu). Aquesta, com que no és acceptada en el consell de la Cort, maquina la traïció i 

la mort del rei buscant l’enfrontament entre les bèsties herbívores i les carnívores. Tots els 

personatges del Llibre de les bèsties duen el nom de l’animal que representen menys el 

personatge femení de la guineu, dita Na Renard, que etimològicament significa “hàbil en donar 

consells”77. I és que Llull alhora d’escriure el Llibre de les bèsties (1288), podem pensar que 

s’inspirà, en part, en les distintes branques franceses del popular Roman de Renart, escrites per 

clergues entre els anys 1175 i 1250.  

 

Els personatges del Roman de Renart, que com en el Llibre de les bèsties també són 

animals, conformen els arquetips morals i socials de l’Europa de l’època. Pel que fa a l’ós, el 

qual rep el nom de Brun, se’l retrata amb una acumulació de vicis i defectes: estúpid, ridícul, 

humiliat, objecte de menyspreu i burla per part de tots els animals; és un personatge golafre, 

pesat, d’intel·ligència lenta i tossut, que no pot fer res contra l’astúcia de Renart (la guineu). En 

ell ja no hi ha rastre de la força proverbial, la valentia llegendària o la naturalesa invencible, que 

l’ós tingué d’antuvi; és poruc, tem els pagesos, els caçadors, els gossos i molts altres animals, 

davant dels quals fuig. L’única qualitat del desgraciat Brun és la seva fidelitat incondicional al 

rei Noble (el lleó), complint papers com de primer baró, conseller, capellà o molt usualment 

d’ambaixador (Pastoureau 2008: 184-96). 

 

                                                
76 En una bella plana, un grup de bèsties es reuní per elegir rei. En l’assemblea les opinions es presentaren 
divergents entre carnívors i herbívors. Davant l’amenaça de que el lleó fos proclamat rei, el gran bou 
recolzat pel cérvol, el cabirol, el moltó i totes les altres bèsties que vivien d’herba, proposà al cavall com 
a candidat: per ser considerat una gran bèstia, bella i humil que no perjudica als altres animals. Però els 
carnívors no desitjaven un herbívor per rei, car volien poder gaudir del dret de menjar carn. L’ós, el 
lleopard i l'onça [pantera], foren feres que aspiraren a poder manar però que finalment claudicaren, 
juntament amb tota la resta de carnívors i herbívors, davant el poder del Lleó. (Llull 1985: 41-9) 
77 Na Renard: Na indica que és un personatge femení; Renard, és la forma francesa de Reginhard que en 
alemany significa “hàbil en donar consells”. 
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La pell i el seu pelatge apareixen com un element simbòlic de Brun, doncs és l’animal 

que a causa de la seva estupidesa cau en una trampa, i per escapar-se’n acaba “escorxant-se” ell 

mateix. Una vegada sense la seva pell, tots els animals se n’hi riuen, perquè no havien vist mai 

un animal més horripilant.78  

Fins i tot és un ós que fa el ridícul quan dansa: en un banquet presidit pel rei i la reina, en 

el qual cada animal ha de mostrar les seves habilitats, Brun fa una cabriola que esdevé una 

caiguda acompanyada d’un pet sorollós que l’humilia davant de tota la cort.79  

L’ós de Roman és convertit en un animal poruc que mor de la forma més innoble 

possible. Així es descriu a Renart et le vilain Liétard, escrit cap a 1200: Brun, després d’haver 

estat enganyat per un pagès, mor amagat en un sot.80 

 

                                                
78 El gall Chantecler explica davant del rei Noble (el lleó) i tota la seva cort que Renart ha degollat a la 
seva germana, la gallina Coupée, així com a tota la seva família. Aleshores, Brun és enviat a Maupertuis 
per detenir la guineu i portar-la davant la justícia. Però, Renart enreda al golafre Brun duent-lo a un arbre 
on diu que hi ha mel. Arriben fins a un roure partit, al seu interior els llenyataires han posat dues cunyes 
per mantenir les dues parts separades; Renart assegura a Brun que la mel es troba al darrere. Quan Brun 
posa el morro i les potes davanteres, l’astut Renart treu les cunyes. L’arbre es tanca i Brun queda atrapat. 
Després de cridar inútilment, l’ós s'adorm, i en aquesta posició incòmoda i ridícula el sorprenen uns 
pagesos que li volen donar mort. Gràcies als seus esforços, Brun aconsegueix alliberar-se però deixa a 
l’arbre la pell del crani i de les potes davanteres. Més tard, en la seva fugida, és víctima del sarcasme d’un 
clergue i de Renart que, davant del seu cap ensangonat, li pregunten a quina ordre pertany amb la seva 
“caputxa roja”, una ironia que subratlla un cop més la relació entre l’ós i el clergat. Finalment, Brun 
aconsegueix arribar a la cort on, esgotat, humiliat i mutilat, es desmaia i els altres animals es burlen d’ell: 
mai s’ha vist un animal més horrible (Le Roman de Renart, ed. A. Strubel i altres, París, 1998, I: 16-20, 
vv. 520-727, citat per Pastorureau, 2008: 193). 
79 “Bonica tombarella la del que toca la trompeta amb les natges!” li diu irònicament la reina Fière al 
Brun que volia seduir-la. És la deshonra més absoluta”. (Le Roman de Renard, ed. A. Strubel i altres, 
París, 1998, XXIV: 818, vv. 1770-1.792, citat per Pastoureau 2008: 194). 
80 Un dia que el pagès Liétard estava llaurant el camp, maleí Rougel, un dels seus vuit bous, per mandrós, 
desitjant que un ós se’l mengés. Brun, que vagabundejava per allà prop proposà al pagès devorar 
immediatament al seu bou. Atemorit, Liétard, i per intentar guanyar temps, digué a l’ós que tornés 
l’endemà a buscar al bou. Brun acceptà. Mentre Liétard es lamentava per la sort del seu pobre Rougel, va 
aparèixer Renart que, ocult darrere un matoll, ho havia escoltat tot. La guineu proposà al pagès ajudar-lo a 
enganyar l’ós, a condició de què a canvi li donés el seu gall Blanchard. Quedaren entesos, de tal manera 
que Renart presentà l’estratègia: quan Brun vingués a buscar el bou, Renart, amagat en el bosc, imitaria el 
soroll d’una cacera i així espantaria l’ós; aleshores Liétard li oferiria amagatall, i un cop Brun estigués 
amagat i indefens, el pagès, armat, aprofitaria per matar-lo. I això és exactament el que succeí l’endemà. 
Quan Brun vingué a buscar el que li havien promès, Renart, imità el so de la corneta i els crits dels 
caçadors, aleshores el poruc Brun s’amagà al sot que Liétard acabà d’obrir en el camp. Pres en el sot, l’ós 
fou brutalment assassinat pel pagès que el matà a cops de destral. A la nit, amb l’ajuda de la seva dona i el 
seu fill, Liétard transportà el cadàver de l’ós fins a casa, on el pelaren, el trossejaren i el salaren. Una 
operació doblement beneficiosa: havia salvat el bou, i l’ós ferotge havia passat a ser una abundant reserva 
de carn per a l’hivern. Liétard inclús salva el gall, ja que quan Renart vingué a reclamar la seva 
recompensa, el pagès fingí haver oblidat el tracte i, a instàncies de la seva dona, més pèrfida que ell, 
alliberà els gossos. Ferit i enganyat per un personatge més astut que ell, Renart es refugià a Maupertius i 
decidí venjar-se. (IX de l’edició Martin; XII de l'edició Strubel, citat per Pastoureau 2008: 194-195) 
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 És difícil imaginar un tracte i un final més indigne per qui va ser rei dels animals. A partir 

del segle XIII, l’ós serà vist generalment com una bèstia denigrant; representada en contes, 

faules, proverbis i en imatges, com una criatura grossera, solitària, irascible i beneita.  

 
 

3.5. Els sants que domesticaren l’ós 
 

Ara, un cop som conscients de la degradació que ha patit la figura de l’ós dins la cultura 

europea, remuntem-nos de nou a l’alta edat mitjana per poder seguir des del començament el 

procés estratègic del cristianisme per impedir i extirpar les celebracions ursines i que n’ha 

determinat el seu estat actual. 

 

Entrada l’època carolíngia, l’Església cristiana, en executar la seva política de desarrelar 

els cultes que tenien com a objecte les forces de la natura, declarà la guerra a l’ós, aquell animal 

que per a les societats preexistents era considerat el seu ancestre. Però, més enllà d’exterminar 

l’espècie ursina, per fer baixar l’Ós de l’altar de les religions paganes calia vèncer-lo 

essencialment en el terreny de l’imaginari popular. El rei dels animals havia de ser destronat i 

despullat de les seves virtuts divines pel personatge arquetípic més exemplar de la religió 

cristiana, el qual hauria de ser capaç de sotmetre a la bèstia salvatge mitjançant la paraula de 

Déu. Per aquesta missió, l’Església, a més a més de servir-se de les sagrades escriptures, elaborà 

un seguit de llegendes on se serví del vir Dei, “l’home de Déu”, per sotmetre l’ós i, finalment, 

presentar-lo com un animal domesticat. Per això, a partir dels segles VII-VIII, trobem en 

l’hagiografia moltes històries de sants on es narra com l’ós obeeix a l’abat, l’arquebisbe, el bisbe, 

l’ermità i molts altres homes encomanats del Déu cristià. 

A l’Arieja (Occitània), transcórre una llegenda situada al segle IV on es narra com un 

bisbe va domesticar un ós reduint-lo a l’estatus del ruc, la bèstia de carrega que la golafre fera 

s’havia cruspit; i com, un cop amansida, la diabòlica fera és posà a ballar. Jean-Dominique 

Lajoux a L’homme et l’ours en recull una versió francesa detallada81, llegenda que per l’interès 

del nostre estudi l’exposem a continuació en català: 

                                                
81 « Martin, l'évêque de Tours, était venu rendre visite à son ami Valérius, évêque d'Austria (aujourd'hui 
Saint-Lizier) qui était pauvre. Chaussé de misérables sandales, Valier fait à pied ses tournées épiscopales 
à travers le Couserans. Touché de compassion, Martin fit don de l'âne qui lui servait de monture à son 
moi. Pour garder constamment à l'esprit le souvenir de cet généreux, Valier appela son âne du nom de 
son bienfaiteur. A partir de ce jour, Valier, monté sur son âne, porta la bonne parole jusque dans les 
hautes montagnes.  
L'été suivant, Valier voulut aller prêcher au delà des Pyrénées. S'étant engagé sur un sentier qui 
conduisait au village d'Ustou, il s'égara et la nuit le surprit, errant sur la montagne. Après d'inutiles 
efforts pour retrouver son chemin, il prit le parti de passer la nuit là où il se trouvait. Il attacha Martin, 
son âne, à un chêne et lui-même alla se coucher au pied d'un arbre voisin. Le lendemain matin, lorsqu'il 
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“Martí, arquebisbe de Tours, va anar a visitar el seu bon amic Valeri, bisbe de la vila 

Austria (ara Saint-Lizier), el qual era tan pobre que feia la seva gira episcopal per la regió 

pirenaica de Causerans a peu, servit d’unes sandàlies miserables. Commogut de compassió, 

Martí regalà el seu ase al seu humil amic. Valeri, per mantenir constant l’esperit d’aquest acte 

tan generós, anomenà l’animal amb el nom del seu benefactor. I a partir d’aquell dia, Valeri, 

cavalcant el seu ruc Martí, dugué la bona paraula a les altes muntanyes. 

L’estiu següent, Valeri que volia predicar més enllà dels Pirineus es dirigí cap a la vila 

muntanyenca d’Ustou, però la nit el va sorprendre desprevingut i es va perdre. Després d’uns 

quants intents infructuosos per retrobar el seu camí, va decidir passar la nit allà on es trobava, 

lligà el seu ruc Martí a un roure i se’n va anar a dormir al peu d’un arbre proper. Al matí, quan es 

despertà, el sant home es trobà amb la sorpresa d’un ós gegantí que just estava acabant de 

devorar la pobre bèstia. Valeri, pres per la seva fe s’apropà a la fera i li digué: 

- Enviat del diable, no serà dit que tu m’impediràs portar la bona nova a aquestes 

muntanyes. Ja que t’has menjat el meu amic Martí, tu prendràs el seu lloc i seràs tu qui portí 

l’equipatge. 

L’ós es va acostar lentament al bisbe que li va confiar l’equipatge i amb el seu nou Martí, 

el bisbe va reprendre el camí. Al voltant del migdia van arribar al cim d’una muntanya, on hi 

havia reunits uns pastors. En veure arribar Valeri amb una muntura d’aquella mena, volien fugir 

de l’espant que els hi causava l’ós. El bisbe els assegurà que eren fora de perill i els pastors, 

tremolant, van oferir-li llet i mel que l’ós va ingerir entre grunyits de plaer. Aleshores Valeri es 

dirigí a la seva muntura i li preguntà: 

- Bé, Martí, estàs content de la teva nova situació? 

                                                                                                                                                       
se réveilla, le saint homme fut bien stupéfait de voir à la place de son âne un ours énorme qui finissait de 
dévorer la pauvre bête. Valier, puisant dans sa foi une résolution sublime, vint près de l'ours et s'écria: 
- Envoyé du diable, il ne sera pas dit que tu m'auras empêche de porter la bonne parole dans ces 
montagnes. Puisque tu as mangé mon ami Martin, c'est toi qui prendras sa place et qui porteras la 
besace.  
L'ours s'approcha alors doucement de l'évêque qui le chargea de sa besace. 
Avec son nouveau Martin ainsi harnaché, l'évêque reprit la route. Vers midi ils arrivèrent au sommet 
d'une montagne où ils rencontrèrent quelques bergers. En voyant arriver Valier avec une telle monture, 
ceux-ci voulurent s'enfuir, épouvantés par l'ours. L'évêque les rassura et tout tremblants, ils lui offrirent 
du laitage et un peu de miel à l'ours qui le mangea en poussant quelques grognements de plaisir. Valier 
s'adressant alors à sa monture lui dit: 
- Eh bien Martin, es-tu content de ta nouvelle situation? 
Et l'ours répondit par un nouveau grognement puis, saisissant le bâton que tenait Valier, il se dressa sur 
ses pattes arrière et se mit à danser d'une manière aussi gracieuse que possible pour un ours. Les berges, 
ébahis par le spectacle auquel ils avaient assisté, s'entretinrent longtemps du passage de l'évêque et de 
son ours Martin.» (Lajoux 1996: 66) 
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L’ós va respondre de nou amb un gruny i agafant el bastó de’n Valeri va posar-se dempeus sobre 

les dues potes del darrere i començà a ballar amb la gràcia possible d’un ós. Els pastors, 

sorpresos per l’espectacle que havien presenciat, parlaren llarg temps sobre el pas del bisbe i el 

seu ós Martí.”,  

 

Aquesta relació de Sant Martí i l’ós sotmès a ocupar la feina de l’ase que s’ha cruspit no 

és un miracle aïllat, apareix en la versió més antiga de la vita de sant Màxim82 l’arquebisbe de 

Trèveris, escrita al segle V, la qual sembla ser l’origen d’aquest topos.83 La llegenda de l’ós 

afamat que devora l’animal de muntura de l’home de Déu i aquest mitjançant la seva paraula 

converteix la salvatge bèstia en l’animal de companyia que durà el seu equipatge, és un tema 

freqüent que es repeteix en un seguit de vides de sants que amb més o menys popularitat varen 

evangelitzar terres compreses entre els Pirineus, els Alps i territoris de més al nord (Fig. 42).84 

Els homes dedicats a la paraula divina, no només varen obligar l’ós a dur el seu 

equipatge, sinó també, més puntualment, a llaurar els seus camps, com es relata en el miracle de 

sant Eloi, bisbe de Noyon (588-660); 85 a tirar del carro en la vida de Sant Arigi, bisbe de Gap 

(fig. 43), 86 i de Sant Viance (623-700), ermità del bosc del Lemosin; i fins i tot a guardar les 

ovelles al corral, com segons el papa Gregori el Gran (segle VI) explicà de la vida de l’ermità del 

Loira, Sant Floret de Samur, que convivia amb un ós que li prestava diversos serveis87. I és que 

                                                
82 En resum: es relata la peregrinació a Roma amb ase dels sants homes Martí i Maximí, els quals en 
passar per una boscúria són sorpresos per un ós que es cruspeix l’ase d’en Maximí, aleshores en Martí 
amb tota l’autoritat divina obligà l’ós a dur l’equipatge del seu amic.  
83 j. Hau, Sankt Maximini, Saarbrücken, 1935, citat per Pastoureau 2008: 121. 
84 Corbinià, que va rebre del papa Gregori II la missió d’evangelitzar Baviera, apòstol de principis del 
segle VIII que va ser venerat a tot el món alpí; sant Amand, apòstol de Flandes i bisbe de Maastricht al 
segle VII; sant Humbert abat de Marolles d’Hainaut, cap a finals del segle VII; sant Recalm, fundador de 
l’abadia de Stavelot a les Ardennes, a finals del segle VII; sant Silvestre, papa del segle IV (Pastoureau 
2008: 121). 
85 Sant Eloi, cèlebre ferrer i orfebre, també relacionat amb les tasques del camp, fou qui obligà l’ós a 
llaurar: Un bon dia, en uns camps de la vora de l’Oise, un ós s’apoderà d’un dels bous que llaurava el 
camp amb l’arada i se l’endugué a devorar-lo al fons del seu antre. Aleshores, Eloi, bisbe de Noyon i 
conseller d’hisenda del rei Dagobert, seguí les petjades de l’ós fins que trobà la fera al seu refugi i amb la 
seva paraula li ordenà de reemplaçar el bou que per golafreria s’havia cruspit. L’ós, obeí les paraules del 
sant, es convertí en llaurador, treballà al costat de l’altre bou i dugué fins a la seva mort una vida 
exemplar. En el camp de la Gàl·lia que tingué lloc aquest miracle, més tard es va fundar l’abadia 
d’Ourscamp, “Camp de l’ós” (Ladoux 1996: 64; Pastoureau 2008: 122) .  
86 Arigi, bisbe de Gap, en travessar els Apenins, en tornar de Roma amb carro, un ós va aparèixer i es va 
menjar un dels dos bous que tiraven la carreta. Aleshores el bisbe obligà l’ós a tirar del carro fins a arribar 
a Gap. Amb el temps, l’ós va agafar afecte al prelat i més endavant l’ajudà a les feines del camp, a tirar de 
l’arada i a guardar les gallines al corral. Segons la llegenda, quan Arigi morí, l’ós va caminar davant del 
carro fúnebre i cada any, l’1 de maig, el dia de la mort del bisbe, visitava la seva tomba (Lajoux 1996: 67) 
.  L’ós obligat a llaurar també s’explica en altres vides d’abats, bisbes i monjos, com sant Càludi, 
arquebisbe de Besançon (680-690), i Sant Jaume, primer bisbe de Tarentaise (Pastoreau 2008: 122) . 
87 A. De la Vacquerie, Historie de la vie y des vertus de saint Florent, París, 1637; A. De La Frégeolière, 
Saint Florent: Sa vie, ses miracles, sees reliques, Angers, 1878 (Pastoureau 2008: 123) 
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només els miracles d’un sant home podien amistar els contraris, transformar l’ós en el pastor que 

cuida el ramat d’ovelles, la divina paraula feia que la bèstia salvatge deixes de pecar; en la vida 

de Magnus (segle VI), molt venerat a Baviera i al Tirol, el sant prohibeix a l’ós menjar pomes, el 

fa treballar amb ell a l’hort i el converteix en el seu jardiner (Pastoureau 2008: 122 i 123). 

Sant Columbà (540–615), monjo irlandès que mogut per la crida de la peregrinació va ser 

enviat a la Gàl·lia a predicar l’Evangeli, a Constança on convertí els últims alamans de la vora 

del Rin i a Llombardia on fundà l’abadia de Bobbio, en una de les seves peregrinacions, de camí 

a Suïssa, es refugià d’una terrible tempesta en una cova on hi havia un temible ós. Amb l’ajuda 

de Déu i dolces paraules, Columbà va aconseguir que l’ós li fes un lloc, i cohabitaren junts una 

bona temporada, el sant home a més d’aconseguir que l’ós es convertís en el seu company va fer 

brollar una font dins de la gruta.88 

El deixeble de Columbà, el també irlandès sant Gall (560-645), quan peregrinava pels 

Alps amb un dels seus deixebles, prop del llac de Constança, un ós coix i afamat va intentar 

usurpar-los el menjar. Aleshores, Gall ordenà a la fera que anés a buscar llenya per avivar el foc, 

l’ós obeí i l’home de déu el recompensà traient-li l’espina que se li havia clavat al peu i li donà 

un tros de pa (Fig. 44). Des d’aleshores l’ós fou fidel al sant i l’ajudà a construir una ermita que 

més tard es convertí en l’immens monestir de Saint-Gall, una llegenda tardana afirma que el 

plantígrad inclús va ser el seu primer monjo (Blanke 1940) .89  

Als peus dels Pirineus també perviu la història d’un sant que va treure una espina de la 

pota d’un ós.  Un dia sant Aventí, un ermità que vivia en una cabana a la vall d’Oo (als Hauts 

Pirinèus), quan es despertà de la seva meditació se li va apropar un ós que li ensenyà una de les 

seves potes davanteres, l’ermità li va treure una punxa que tenia i l’ós estigué molt feliç  (Fig. 

45) (Lajoux 1996: 64) . 

 

L’ós, com podem comprovar, més que fer companyia al bisbe o a l’abat, en feu 

indiscutiblement a aquells sants barbuts que abandonaren la vida mundana per trobar a Déu en 

els boscos i les muntanyes, lluny de les temptacions, en aquells paratges que aquí a Occident 

foren el sinònim del desert bíblic hebreu. L’ermità és sense cap mena de dubte l’home de Déu 

que en viure dins la natura es trobava relacionat més significativament amb els animals 

salvatges, així es testifica des d’antigues llegendes egípcies. No en va, fàcilment es podia 

equiparar l’anacoreta amb l’ós, doncs, tant l’un com l’altre es refugiaven en solitud dins d’una 

cova on hi passaven llargs períodes en dejú. I, si tenim present que segons l’imaginari medieval 

l’ermità portava barba, els cabells llargs, era especialment pelut i anava quasi nu, ja tenim 

                                                
88 A. Maestri, Il culto di  S. Colombano in Italia, Piacenza, 1955: 330, citat per Pastoureau 2008:117 
89 F.Blanke, Der Heilige Gallus, Zúrich, 1940, Citat per Pastoureau, 2008: 118. 
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servida una figura híbrida que era molt propera a la de l’ós o el salvatge. La llegenda més 

popular de l’ermità que es retirà al desert, entre els animals salvatges, segurament sigui la de 

Sant Antoni Abat (251–356) fundador del monaquisme, el qual, dins la seva cova de la 

muntanya de Tebes, va vèncer les temptacions del diable que entre altres formes se li presentà 

disfressat de dona. Però, l’ermità més representatiu, que convisqué en el bosc amb óssos i altres 

animals ferotges, fou sant Blai, que va ser trobat per uns caçadors que el capturaren i el tornaren 

a la civilització.90  

 

Dins de les recopilacions dels miracles, un cas particular és el dels óssos que perdonen 

les seves víctimes i en especial les noies. És el cas d’unes quantes joves cristianes destinades al 

suplici de ser devorades, les quals varen ser respectades o salvades per l’ós que havia de ser el 

seu botxí, com per exemple: Eufèmia, Landrada, Tecla. O la història de Colomba que fou 

salvada de la prostitució per una óssa 91 . Probablement la santa ursina més famosa és 

l’emperadriu Ricarda, a la qual una óssa amb les seves cries li assenyalà el lloc on fundar 

l’abadia d’Andlau, on es retirà i morí. Arqueòlegs detractors de la llegenda de l’óssa de Ricarda 

trobaren sota l’abadia restes d’un santuari celta, de possible culte a Artio. (Pastoureau 2008: 124 

i 125) 

 

3.6. Els sants “ursins” sobre el calendari 

 Ara bé, per completar l’estratègia de fer desaparèixer els cultes ursins, l’Església va 

aplicar les hagiografies dels sants que domesticaren l’ós al calendari. Només sobreposant el sant 

sobre les ancestrals festivitats ursines, el cristianisme, en el dia a dia, podia acabar d’afeblir la 

pervivència de l’ós en unes celebracions que bàsicament responien als moments més importants 

del cicle de l’any en relació al d’aquesta bèstia. La hibernació de l’ós, en especial el moment 

quan decidia entrar a la cova i encara amb més efervescència quan en sortia, és el període dins 

del qual es comprenien els antics cultes a l’ós, essencialment de novembre a febrer.  

La festa de sant Martí, marcada amb la mort de l’arquebisbe de Tours al 397, va ser 

definitivament fixada l’11 de novembre, el dia quan es creia que l’ós en sentir els primers freds 

menjava tot el que podia i començava el seu llarg període d’hibernació. Martí, qui obligà a la 

golafre fera a carregar amb l’equipatge d’homes encarregats de predicar la paraula de Déu i que 

                                                
90 A. Tchouhadjian, 2004, Saint Blaise, évêque de Sébast, 2ª ed., París-Boudapest, 2004: 413-420, citat 
per Gaignebet i Lajoux, 1985: 240-265. 
91 Una óssa salvà Colomba de la condemna de prostituir-se per ordre de l’emperador Aureli i, més 
endavant, la rescatà d’un incendi que destruí la seva presó; finalment, però, li varen tallar el cap.  
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en el seu nom duu el mot art ,“ós”,92 fou el sant que l’Església utilitzà per cristianitzar les 

paganes festivitats del trànsit de la vida exterior al món interior que l’ós encapçalava amb el seu 

retorn a la cova. Sant Martí el feren amfitrió d’una data clau del calendari cristià, també 

econòmic i popular, de la celebració de les últimes collites i activitats a l’aire lliure, d’unes 

festivitats que marcaven la culminació del curs agrari i ramader, moment quan se celebraven 

grans fires, excessos de menjar i beguda i s’omplia el rebost per poder passar tot l’hivern. Amb 

la festa de Sant Martí, es varen voler arraconar també rituals de tardor que de forma més 

existencial marcaven el trànsit de la vida a la mort, fruit de la simbologia del viatge que l’ós amb 

el seu somni hivernal iniciava al món ultraterrenal, jocs amb màscares i fogueres eren presents 

en unes celebracions relacionades amb les ànimes que bé devien beure del Samhain, celebració 

de l’any nou del calendari celta, de la qual el cristianisme en creà Tots Sants. Celebrar la festa de 

Sant Martí fou una opció que ja al segle V els bisbes de la Gàl·lia aplicaren, un exemple que 

seguidament va ser imitat a gran part de l’Europa Occidental. L’èxit d’aquesta substitució 

relativament pacífica invità a fer el mateix amb gran quantitat d’altres sants amb ós distribuint-

los al llarg del període d’hibernació com també curiosament al mes de setembre, que pel que 

sembla era un mes especialment ursí.93  

 

Però com hem anunciat, les festivitats més excitants del calendari ursí succeïen 

lògicament en despertar la fera, pels volts de febrer. Així que l’Esglèsia hi col·locà sant Blai (3 

de febrer), aquell ermità salvatge que fou caçat i tornat a la civilització, o sant Valentí (el 14 de 

febrer), el germà bessó d’un salvatge criat per una óssa, i sobretot sants regionals en les zones 

muntanyenques principalment dels Alps, com Amand (6 de febrer) o Vaast (6 de febrer). Els 

sants purament locals, com Valeri (29 de gener), Ursicino (31 de gener), Agrève (1 de febrer), 

                                                
92 Com hem comentat anteriorment, per formar el mot “ós” en llengües principalment celtes i la grega és 
comuna l’arrel art. 
93 Recalm (3 de setembre), Magnus (6 de setembre), Corbinià (8 de setembre), Eufèmia (16 de setembre), 
Lambert (17 de setembre), Ricarda (18 de setembre), Florente (22 de setembre), Tecla (23 de setembre), 
Ghislain (9 d’octubre), Gall (16 d’octubre), Martí (11 de novembre), Columbà (23 de novembre), Eloi (1 
de desembre), Colomba (31 de desembre), Blai (3 de febrer), Aventi (4 de febrer),  Amand i Vaast (6 de 
febrer) i Valentí (14 de febrer). Cal també afegir els sants que els seus noms estan directament construïts 
sobre l’arrel llatina ursus, creats per ocupar en tal o qual diòcesi el record d’un ós particularment admirat: 
Sant Orso de Solure, venerat en tot el nord de Suïssa (30 de setembre); Sant Ursicino de Merano, 
Protector del bestiar al Tirol (2 d’octubre); sant Ursino, primer bisbe de Bourges i patró del Berry (9 de 
novembre); sant Ursiceno, apóstol del Friul (1 de desembre); sant Urscino, bisbe llegendari de Ràvena 
(13 de desembre); sant Ursano, deixeble de Columbà i monjo de Luxeuil (28 de desembre); sant Ursmer, 
patró de la Thiérarche (30 de gener); sant Orso d’Aosta, culte que s’extengué a ambdós cantons dels Alps 
(1 de febrer); així com diversos Orsos, Ursinos i Ursicinios més, sense oblidar Santa Úrsula (21 
d’octubre), verge i màrtir, patrona de Colònia, venerada en tota la vall del Rin, en els Països Baixos, del 
nord de França fins a Venècia. (Pastoureau 2008: 128) 
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Orso d’Aosta (1 de febrer), Avenito de Troyes (4 de febrer) i molts d’altres especialment a les 

valls i zones muntanyoses de la regió alpina (Pastoureau 2008: 126-128) . 

Al febrer, el despertar de l’ós no era l’únic que se celebrava. Les festes romanes de 

Proserpina, la deessa dels inferns, celebrades a principis del mateix mes, i el record de les 

Lupercals amb els ritus de fecundació que les acompanyaven a mitjans de mes, no havien 

desaparegut del tot. Entre els celtes, l’1 de febrer tenia lloc la gran festa de l’Imbolc, una 

celebració també de la fertilitat en honor a la deessa del foc Brígid, entre d’altres del panteó 

celta; festivitat assimilada per l’Església amb santa Brígida patrona d’Irlanda. En definitiva, el 

que se celebrava a tota Europa era, sobretot, el final de l’hivern, el retorn del sol, de la llum i de 

les ànimes. 

El 479, per acabar amb totes aquestes celebracions paganes, el papa Gelasi instituí el 2 de 

febrer la festa cristiana de les candeles, la Candelarum. Diversos successors seus dels segles VI i 

VII subratllaren el sentit cristià d’aquesta festa, que no sempre resultava evident, lligant-la amb 

la presentació del nen Jesús al Temple i la purificació de la verge Maria després del part. Les 

processons d’atxes i ciris no se suprimiren sinó que es reorientaren: en sortir de l’església 

parroquial es dirigien a cadascuna de les cases del poble amb la missió d’espargir les tenebres, 

espantar els mals esperits. No obstant això, en la major part de les zones rurals de la Gàl·lia i 

després a França, on el record de l’ós seguia viu, la festa es va passar a dir, des del segle XII fins 

al XVIII, no la “Chandeleur” sinó la “Chandelours”, una terminologia popular que associava en 

una mateixa paraula el record dels antics cultes rendits en aquestes dates al foc i a la llum, al 

retorn de la fertilitat i sobretot a l’ós, que sortia de la seva hibernació. Encara cristianitzada, la 

festa de la Candelera seguia sent més o menys ursina. 

 

3.7. L’ós, company d’histrions 

El menypreu creixent que va patir l’ós, en el transcurs de la llarga edat mitjana, el conduí 

a esdevenir un animal propi de la cultura marginal. Un cop l’Església el va haver convertit en 

l’animal més pecaminós i la literatura en un animal completament estúpid, la fera que d’antuvi 

era objecte de veneració per les tradicions paganes, passà a ser un objecte de burla. Així que, el 

plantígrad, l’animal que semblava un humà disfressat de bèstia, va ser ficat dins del mateix sac 

que tots aquells qui se servien de les arts de l’espectacle per fer riure, entretenir i distreure. 

L’onso encadenat i domesticat entrà de ple a formar part del món dels histrions, alguns dels 

quals el convertiren en un fidel company que feien ballar de plaça en plaça (Fig. 46). 
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A Le Livre des faiz monseigneur saint Loys, manuscrit de finals del segle XV comanat 

pel cardenal de Bourbon i la duquessa de Bourbonnois, trobem l’anècdota de la mort d’un ós de 

joglaria dins dels miracles succeïts entorn una creu ubicada a l’antiga ciutat grega d’Yconie 

(BnF, ms., Fr. 2829, fol. 22). La miniatura presenta un ós que es pixa sobre dit element sagrat, 

sacrilegi imperdonable que, per miracle, causà la mort fulminant de la bèstia (Fig. 47). Una 

Il·lustració de gran bellesa estètica que, més enllà de l’anècdota del poder de la creu, dóna una 

bona descripció de com eren, físicament, els joglars amb óssos, com també, el públic de carrer 

que observava aquestes funcions.  

 

El domador que duia un ós encadenat se servia d’un bastó per sotmetre la fera a les seves 

ordres, objecte que, en moments puntuals, la bèstia també podia utilitzar per mantenir-se dreta. 

L’home amb bastó que duu un ós encadenat és, en primera instància, una imatge amb 

connotacions religioses, en referència a aquells homes de Déu que a l’alta edat mitjana 

domesticaren la diabòlica fera. Figura que en el romànic podem trobar il·lustrada dins de llibres 

eclesiàstics, com el joglar amb un ós i el cel estrellat que omple la lletra historiada d’un dels 

comentaris de sant Agustí sobre l’Evangeli de sant Joan, manuscrit a principis del segle XII (Fig. 

48).  

Com ja hem comentat anteriorment, tots els jocs que els humans podien arribar a realitzar 

amb l’ós eren quelcom absolutament profà; i per tant, la majoria de les il·lustracions que es feren 

al respecte formaven part del gran conjunt d’imatges raconeres destinades a omplir els espais 

dels marges de les pàgines dels llibres, de funció simplement ornamental. Per exemple, la imatge 

d’un home ballant amb un ós encadenat en companyia d’un músic que toca el tamborí i el 

flabiol, és una entre les moltes ornamentacions, on apareixen histrions amb animals, que conté 

un Roman d’Alexandre francès manuscrit a la primera meitat del segle XIV (University of 

Oxford, The Bodleian Library, ms. Bodl. 264, fol. 76r i 117v) (Fig. 49 i 50).  

 

En un vitrall del segle XIV de la capella de la Nativitat de Notre Dame de La Mailleraye-

sur-Seine (Alta Normandia), hi podem veure representat un joc de l’ós propi de les festes de 

carnaval (Fig. 51). Un home amb una manxa i unes pinces pel foc (estris de cuina) fa veure que 

toca un violí alhora que un mim disfressat d’ós balla cap per avall. El cel estrellat del fons de 

l’escena indica que aquest joc es feia de nit, potser la nit del 2 de febrer quan es deia que es 

despertava l’ós (Gaignebet i Lajoux 1985: 83) . 

 

L’Església, en els seus temples, també reserva espais raconeres, als marges, per 

ornamentar-los amb representacions gràfiques més o menys profanes, un clar exemple són els 
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capitells i en major mesura les figures decoretives exteriors, com per exemple els óssos 

representats en permòdols de diverses col·legiates càntabres del segle XII (Fig. 52). Entre els 

capitells trobem la lluita de l’ós i l’home com el del claustre de santa Maria de Tarragona (segle 

XIII) (Fig. 53), caceres de l’ós com el de la catedral de Saint Lazare (segle XII) (Fig. 54) i el del 

monestir de Nuestra Señora de la Soterraña (segle XV) (Fig. 55), o personatges antropomòrfics 

amb cap d’ós com el de l’església de san Pedro de Treverga (segle XI) (Fig. 56). 

 

A finals de l’edat mitjana, l’ós, presentat ja com una figura de molt baixa consideració, el 

podem trobar tallat en el mobiliari eclesiàstic, en reposabraços de cadirats del cor i en les 

misericòrdies, represetes on els monjos s’asseien timidament durant les llarges hores dels resos a 

peu dret. Entre l’art escultòric dels reposabraços hi destaca “el joglar amb l’ós” de la catedral de 

Plasència o “l’ós menjant mel d’un rusc” de l’església Nativitat de Maria de Kempen (Fig. 57). 

Entre les misericòrdies, aquelles imatges que queden sota el cul dels monjos, hi trobem 

nombroses representacions de l’onso encadenat (Fig. 58) o manifestant el seu instint golafre, 

menjant fruits del bosc o cruspint-se un rusc (Fig. 59). Dos óssos que ballen acompanyats per un 

altre ós que toca un instrument és una imatge també recurrent en misericòrdies de temàtica 

ursina (Fig. 60). “Veure óssos ballar” és una expressió, utilitzada per descriure que s’està molt 

afamat, proverbi que Pieter Brueghel inclou il·lustrant-la dins del quadre Els proverbis flamencs 

(1559) (Fig. 61). Als laterals dels encadirats eclesiàstics també trobem imatges tallades de l’ós 

tocant un instrument o ballant al so d’un sac de gemecs tocat per un altre animal com un mico 

(Fig. 62). Més enllà d’óssos que ballen o sonen música, la imatge ursina més curiosa present a 

una misericòrdia, possiblement, és la que podem veure a l’església de Lautenbach, on hi ha un ós 

dempeus amb un llibre a les mans (Fig. 63); doncs, el plantígrad, com sabem, va acabar titllat 

d’idiota, culturalment parlant (Block 2003: 353, 357; Block 2004: 116, 243, 229; Gaignabet i 

Lajoux 1985: 81) . 

 

Com ja hem esmentat, l’ós és un dels animals que des de temps ancestrals se l’ha 

emparentat mitològicament amb l’espècie humana, motiu pel qual a l’edat mitjana ens podem 

trobar el diable encarnat en aquesta bèstia o un humà disfressat d’ós per alguna representació 

pagana; l’ós alçat d’una misericòrdia de la catedral de Saint Pierre és una figura que, segons 

Gaignebet i Lajoux, deixa entreveure interpretacions d’aquest tipus (Fig. 64). 

Una altra figura medieval profana familiaritzada a l’ós és la de l’home salvatge, un ésser 

feréstec descrit amb connotacions clarament ursines. Llegendes majoritàriament tardomedievals 

expliquen que l’home salvatge, de vegades criat per una óssa o fill d’una dona violada per un ós, 

perseguia a les noies i sembrava el terror a la societat. Hi ha misericòrdies on podem trobar el 
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salvatge amb una dona (Fig. 65) o la lluita entre el salvatge i l’ós (Fig. 66), sovint interpretada 

com l’enfrontament entre el pare i el fill (Gagnebet i Lajoux 1985: 78 – 87) . 

 

 

3.8. Els relats de l’home salvatge i ursí 

 

El salvatge és una figura ancestral de l’imaginari rural europeu, a mig camí entre els 

humans i les bèsties ferotges. La seva primera elaboració literària és la del pelut Enkidu, ésser de 

força extraordinària, company d’aventures de l’heroi Gilgamesh, l’home civilitzat, el seu doble. 

El salvatge Enkidu, en el poema èpic babilònic Gilgamesh, és rescatat per una amorosa hetaira 

que el condueix cap a la civilització, un personatge de múltiples reelaboracions que ha perviscut 

fins als nostres dies en novel·les com The Jungle Book (1894) de Rudyard Kipling o Tarzan of 

the apes (1914) de Edgar Rice Burroughs (Massip 2002: 7 i 9).  

La deessa Aruru creà l’heroi salvatge Enkidu perquè s’enfrontés a Gilgamesh, rei d’Uruk, 

que tot i ser un rei victoriós és detestat per ser massa draconià i abusar del dret de cuixa. 

L’aparició feréstega d’Enkidu aterreix als caçadors i pastors, i en resposta Gilgamesh envia a 

Shamhat, una prostituta sagrada, que amb les seves arts aconsegueix que l’home salvatge sigui 

civilitzat. Seguidament presentem uns fragments de la versió estàndard del Poema de Gilgamesh 

segons els manuscrits en llengua accàdia dels mil·lennis II i I aC, traduïda per Lluís Feliu Matiu i 

Adelina Millet Albà (2007), que creiem molt reveladors per entendre la figura del salvatge 

enfront a la figura del civilitzat i quina relació estableix amb la figura de la dona.   

 

En l’escena del caçador paranyer que avisa a Gilgamesh de la presència d’Enkidu veiem 

com és vist el salvatge i que cal fer per civilitzar-lo: 

“Hi ha un home vingut de l’abeurador,     I 150 
és el més poderós del país, posseeix la força, 
la seva força és tan poderosa com un roc caigut 

  del cel. 
 

Es passa el dia rondant per la muntanya, 
menjant herbes amb el bestiar, 
sempre hi ha les seves petjades a l’abeurador.   I 155 
Estic espantat, no m’atreveixo a acostar-m’hi. 

 
Ha omplert els forats que jo mateix he excavat, 
ha arrencat les trampes que he parat. 
Ha fet escampar de les meves mans els animals i les 

  bèsties de l’estepa; 
no em deixa fer res a l’estepa.”     I 160 

 
Gilgamesh va dir al caçador: 
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“Vés, caçador, vés a buscar Shamhat, la prostituta. 
 

Quan el bestiar s’acosti a l’abeurador, 
Que ella es tregui el vestit i li mostri els seus 

  encants. 
Ell la veurà i se li arrambarà,     I 165 
les seves bèsties, que van créixer a l’estepa, el refusaran. 
(Mateu – Millet 2007: 49) 
 

Seguidament, el caçador paranyer porta la prostituta davant del salvatge, el qual després 

de posseir-la perd la seva puresa però adquireix seny i desenvolupa intel·ligència: 
 
Shamhat va desfer la seva túnica, 
va obrir el seu sexe i el va prendre amb els seus encants, 
no va tenir por i li va prendre l’alè,    I 190 
es va treure el vestit i ell va jeure al seu damunt. 

 
Li va fer a l’home salvatge allò que saben fer les dones, 
durant la seva passió li murmurava. 
Durant sis dies i set nits Enkidu va mantenir l’erecció 

  i va estar copulant amb Shamhat. 
  

Després d’haver gaudit dels seus atractius,      I 195 
va dirigir la seva atenció cap al seu ramat. 
En veure’l a ell, Enkidu, les gaseles van fugir, 
les bèsties de l’estepa van fugir de la seva presència. 

 
Enkidu havia arruinat el seu cos pur, 
les seves cames estaven quietes mentre marxaven 

  les seves bésties.          I 200 
Enkidu estava dèbil, no podia córrer com abans, 
però ell havia adquirit seny i havia desenvolupat la 

  intel·ligència.  
(Mateu – Millet 2007: 50 i 51) 

 
 Després d’haver perdut la puresa, el salvatge és civilitzat amb el bon menjar i el beure, i 

finalment és transforma en un home després d’afaitar el seu cos i ungir-se amb oli: 

 
Enkidu es va menjar el pa, fins que va quedar                  OB II 100-1 
satisfet,  
es va beure la cervesa, set bols. 
El seu esperit es va alliberar i es va posar a cantar, 
el seu cor es va alegrar, la seva cara es va 

  il·luminar.              OB II 104-5 
 

El barber va tractar el seu cos pelut, 
Enkidu es va ungir amb oli, es va transformar 

  en un home. 
(Mateu – Millet 2007: 50 i 51) 
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 El mite del salvatge té el seu origen a l’Edat antiga, en la figura d’Enkidu del Poema de 

Gilgamesh, tanmateix és a la baixa edat mitjana quan la figura de l’home salvatge gaudeix de 

més popularitat. 

L’home salvatge medieval és, pròpiament, un personatge del bosc. Barbut, de cabells 

llargs, nu i pelut com un ós, va armat amb un garrot, símbol de força brutal i connotació eròtica, 

que en algunes ocasions també és il·lustrat en verd, cobert de vegetació. És una figura, doncs, 

sovint representada conjuntament amb la de l’ós en l’imaginari medieval, estan estrictament 

emparentades: la lluita del salvatge i l’ós (Fig. 67) pot molt bé representar l’enfrontament del fill 

contra el seu progenitor, car en alguns contes, el salvatge és un híbrid, mig persona humana mig 

ós. I és que l’home salvatge és, en essència, una criatura especialment lúbrica, ursina, que per 

civilitzar-la s’ha de reprimir la seva part més instintiva. En aquest afany cultural de combatre la 

bèstia, que bé ens pot recordar la missió d’aquells “sants que domesticaren l’ós”, a finals de 

l’edat mitjana sorgeix la imatge utòpica de salvatges gentils lliurats a activitats productives (Fig. 

68). 

 

Si ens centrem en el paper de l’ós, a la literatura tard medieval trobem un personatge que 

esdevé un home “salvatge”, pel fet d’haver crescut al bosc, alletat i criat, precisament, per una 

óssa (Fig. 69). A l’Antiguitat, com hem pogut veure a través de mites clàssics, els nadons alletats 

i llepats per una óssa esdevenen autèntics “herois”, però segons l’imaginari medieval aquests 

infants adquireixen una aparença més propera a la figura clàssica del sàtir o el faune, éssers que 

l’Església classifica de demoníacs. Es tracta de la història del civilitzat Valentí i el seu bessó 

salvatge Sensenom, Namelos,94 Orson o Ursón (del llatí Ursus), segons quina versió del relat.  

 

El conte medieval del salvatge criat per una óssa té el seu origen en una cançó de gesta, 

del segle XIII, anomenada Valentin et le chavalier Sansnom, obra francesa que es va perdre, de 

la qual en derivaren d’altres com la neerlandesa del segle XIV, Valentin en Nameloos, i 

l’alemanya, de la primera meitat del segle XV, Valentin und Namenlos. El text més antic de les 

versions escrites en prosa és la francesa Valentin et Orson, publicada a Lió per Jacques Maillet el 

1489. Posteriorment, traduccions i versions d’aquesta popularíssima obra circularen per tot 

Europa en anglès, suec, holandès, italià, islandès i espanyol. El tema va ser portat al teatre al 

segle XVI per Jakob Ayrer (1543 – 1605). Fins i tot, Lope de Vega, entre 1588 i 1595, va 

versionar el conte en la seva comèdia El nacimiento de Ursón y Valentín (Bartra 2011: 353-4) . 

 

                                                
94 Com podem deduir, Sensenom, “sense nom”, Sansnom en francès o Namenlos en alemany, és un 
sobrenom familiaritzat als molts que se li posava a l’ós. 
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La història francesa de Valentin et Orson comença en una Constantinoble imaginària de 

l’època carolíngia. A grans trets, tracta dels oposats destins de dos germans bessons que 

nasqueren al bosc d’Orleans fruit de la fugida de la seva mare, Bellissant, emperadriu desterrada 

de Constantinoble.95 Un dels bessons fou recollit per una óssa i l’altre pel rei Pepin, germà de 

Bellissant (Fig. 70). El bessó que cresqué al bosc en contacte amb els óssos fou anomenat 

Salvatge, un home pelut d’una força hercúlia que esporuguia a tothom qui passava pel seu bosc. 

Mentre que el bessó educat a la cort de Pepin, batejat Valentí per haver estat trobat el dia 

consagrat a aquest sant, es convertí en un dels cavallers més nobles de la Gàl·lia. Un dia el 

valerós Valentí, que desconeixia que el rei Pepin era el seu tiet i Salvatge el seu germà, s’endinsà 

al bosc per enfrontar-se al monstre que maltractava a tota la contrada. Els dos germans bessons 

s’enfronten en un dramàtic combat, Valentí amb una espasa i Salvatge amb un tronc d’arbre 

arrencat de soca-rel (Fig. 71). Finalment, Valentí sortí victoriós i el portà encadenat cap a la cort 

del rei on fou rebut com un heroi (Fig. 72). A la cort, curiosament, la naturalesa del salvatge 

despertà molta fascinació i desig entre les dames. Al cap d’unes setmanes, es descobrí que havia 

mantingut relacions carnals amb una d’elles, cosa que despertà la gelosia de les altres dames i el 

furor dels cavallers. Les relacions de Salvatge amb les dames es multiplicaren fins a tal punt que 

el rei decidí que havia de deixar de ser salvatge i adquirir un estatus social. Aleshores, el 

rasuraren completament, el vestiren, li ensenyaren a parlar, l’instruïren en les bones maneres i 

finalment el batejaren Orson, en record al seu estat passat.96 

 

Com podem veure, el salvatge és presentat com la figura de naturalesa ursina que ha de 

ser civilitzat. Civilitzar el salvatge, en primera instància, vol dir rasurar-lo, desproveir-lo del seu 

frondós pelatge. Segons el conte, a Orson li surt pèl per tot el cos i adquireix una gran força 

virulenta per haver estat alletat, llepat i criat, per una óssa, com un ossall més. El pelatge 

conforma la identitat del Salvatge, que un cop afaitat pot passar a ser un home de categoria 

social, el cavaller Orson. 
                                                
95 La reina Bellissant, esposa de l’emperador Alexandre, és falsament acusada d’adulteri per l’arquebisbe. 
Belissant, en veure que el seu marit no se la creu, fuig cap a la Gàl·lia per refugiar-se amb el seu germà, el 
rei Pepin. Quan ja li falta poc per arribar, al bosc d’Orleans, dóna llum, sota un roure, a una besonada 
amb la mala sort que apareix una óssa i rapta un dels nadons. Bellissant deixa l’altre nadó sota el roure i 
corre a perseguir l’óssa, però desgraciadament torna sense el seu petit i amb la sorpresa que l’altre també 
ha desaparegut. Desesperada, després que el seu escuder, que havia anat a buscar ajuda, li diu que el seu 
germà Pepin s’ha posat de banda de l’emperador, Bellissant, fuig cap a Portugal. El bessó desaparegut al 
bosc fou recollit, precisament, pel rei Pepin que aquell dia tenia cacera prop d’Orleans.   
96 La història continua amb nombroses gestes de Valentí i Orson. En una d’elles, un cap de bronze màgic 
els diu que són bessons, que la seva mare viu exiliada a Portugal i que el seu pare és el rei de 
Constantinoble. Al cap dels anys, els dos junts regnen alternativament Constantinoble fins que Valentí 
mor i Orson passa a ser l’únic emperador. Però al cap de set anys, cansat del poder i de la vida cortesana, 
aquell qui va ser salvatge, tornà al fons del bosc per fer vida d’ermità i recuperar la seva vida ursina 
(Lajoux 1996: 156-9) . 
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A la comèdia El nacimiento de Ursón y Valentín (1588 – 1595), Lope de Vega ens 

presenta un salvatge, també alletat per una óssa, ple d’apetits humans que es queixa amargament 

de la seva trista situació. En lloc d’aigua dels rierols prefereix beure vi dolç, mam que només pot 

aconseguir a costa de saquejar als camperols. Ursón com a salvatge que és se sent atret fortament 

per les dones, però amb un sentiment més humanitzat que bestial: “que no soy tan inhumano // 

que no pierda mil enojos // mirando unos nobles ojos, // tocando una blanca mano, // 

Deshágome de placer, // no tengo contento igual; // ¡por Dios, que es bello animal // este que 

llaman mujer!” (Bartra 2011: 354-5) . 

 

L’home boscà era un personatge d’instints ursins, més o menys humanitzat, que amb la 

seva pilositat exuberant i força bruta, va arribar a exercir sobre les dames un misteriós atractiu, 

fet que convidà els homes, nobles i cavallers, a disfressar-s’hi per tal de jugar amb elles, seduir-

les. Això és el que varen fer cinc joves i el rei Carles VI de França, en una festa, que va tenir lloc 

el gener de 1393 celebrada al castell de Faubourg Saint-Marcel, amb motiu del casament d’una 

de les dames de la reina, on disfressats de salvatges amb túniques plenes de brea i estopa, 

irromperen per sorpresa al mig del saló despertant la por i la fascinació de totes les dames. 

Aquest esdeveniment caòtic, documentat com el Bal des ardents (Fig. 73), acabà amb el tràgic 

accident de l’incendi de les disfresses per culpa del germà del rei, el duc d’Orleans, que en 

apropar-se als salvatges amb una torxa, per esbrinar les seves identitats, un dels vestits va 

prendre foc contagiant als altres. Tots els joves disfressats de salvatges moriren cremats, menys 

el senyor de Nantouillet que tingué la perícia de llançar-se a una cuba d’aigua i el rei que va ser 

salvat pel vestit de la jove duquessa de Berry, que ofegà ràpidament les seves flames (Pastoureau 

2008: 231-2) . 

A la Península Ibèrica, la presència de la figura del salvatge, també va formar part d’una 

festa nupcial, la dedicada a Elionor, germana d’Alfons V de Portugal, que tingué lloc a Lisboa el 

1451, on l’infant Ferran va acudir “com seus ventureiros vestidos de guedelhas de seda fina com 

Selvagens, em cima de bons cavalos”; i per altra banda, a Saragossa, el 1533, en l’entrada de 

Carles V i l’emperadriu Isabel, un salvatge de la confraria dels soguers, vestit de cànem, també 

s’incendià (Massip 2002: 9). 

 

La dama i l’home salvatge compartien una força passional recíproca, profana, tema 

iconogràfic representat a “la dama i l’home salvatge que dansen”, com podem veure en el fresc 

del castell d’Alcanyís (s. XIV) (Fig. 74), i posteriorment, en imatges més idíliques com “la dama 

virtuosa que duu un salvatge encadenat”(s. XV) (Fig. 75). 
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El Ball dels encesos, en succeir en ple hivern i amb motiu de la celebració d’un casament, 

podem intuir que es tracta d’una de les moltes festes caòtiques, “salvatges”, en motiu dels 

carnavals, que anticipaven la Quaresma. En dues obres visuals de Pieter Brueghel el Vell hi 

trobem un mateix tipus de representació on veiem un home salvatge verd: dins del quadre a l’oli 

Combat de Carnestoltes i la Quaresma (1559) (Fig. 76); i, amb més claredat i protagonisme, en 

el disseny d’una xilografia del 1566 (Fig. 77). Representacions comunes, on apareix un home 

amb una indumentària d’escates verdes, circells de vinya lligats a la cintura i al cap, barba i una 

maça de punxes, acompanyat per tres personatges més: un home amb barba i corona que sosté un 

orbe i/o empunyà una espasa; un altre home que apunta amb una ballesta l’home disfressat de 

selvàtic; i,  una persona amb un vestit llarg, barret amb forma de bol i emmascarada amb un 

mantell blanc, que en una de les seves mans sosté i ensenya públicament un anell. En el fons del 

quadre, dos personatges, amb una caixa d'almoines a la mà, sol·liciten diners als espectadors que 

treuen el cap per les finestres d’un establiment públic. 

El personatge selvàtic de Pieter Brueghel és clarament el salvatge que, abans de ser 

executat pel soldat (l’home de la ballesta), ha estat capturat per ser jutjat davant l’emperador 

(l’home de la corona). Per altra banda, el de la cara tapada amb un mantell blanc és un 

personatge femení que, tot ensenyant l’anell del vincle legal i sagrat del matrimoni, tempta a 

l’home salvatge. Podem entendre que, al·legòricament, és una representació de la lluita de 

l’ordre establert contra l'encarnació del geni pervers de la natura; on l’home salvatge, a través de 

la catarsi de la seva cacera i judici, passa a ser un home civilitzat. Teatralització interpretada, per 

diversos estudiosos, com una possible dramatització de la coneguda història de Valentí i el 

salvatge Orson, que tradicionalment s’hauria representat per sant Valentí, el 14 de febrer 

(Bernheimer 1952: 50; Husband 1980: 157; Bartra 2011: 133) . 

 

Per tant, podem pensar que la representació de la cacera o el joc de l’home salvatge,  

pròpia de principis d’any, al febrer, en temps del despertar de l’ós i dels carnavals abans de la 

Quaresma, tal com ens il·lustra el pintor holandès, era un ritus, més o menys profà, que 

acomidava l’hivern i anunciava la primavera.  

L’aparició de l’home salvatge, però, no estava regida unicament per dates d’hivern i dels 

carnavals, ni tampoc podem afirmar que aquest sigui el seu origen dins les festes medievals. 

Durant la Pentecosta de 1208, a la ciutat de Pàdua, ja hi ha constància de la presència de la figura 

del salvatge (Husband 1980: 157). I més enllà de les celebracions del calendari litúrgic, l’home 

boscà, considerat un arquetip de la vida sana i la moral innocent, allunyat de la societat decadent 

i en comunió amb la Naturalesa, acompanyà i obrí camí en els seguicis reials de tota Europa: en 
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la coronació d’Alfons el Benigne a Saragossa, el 1328, els salvatges acompanyaven el rei al crit 

d’“Aragó, Aragó!”97; durant l’entrada d’Henri II a Remis, el 1347, els salvatges combateren 

contra uns monstres marins; en la coronació de Martí l’Humà a Saragossa, el 1399, homes 

salvatges sortiren a ajudar a una bèstia que combatien uns cavallers armats; en l’entrada de Martí 

i Blanca de Navarra a Tortosa, el 1420, els salvatges flanquejaven un lleó mentre que una dona 

salvatge “saltava, luytava e cavalcava com a hom”98. En les celebracions ofertes a Pius II a 

Viterbo (1462) van participar 12 salvatges i alguns altres personatges vestits amb induments de 

lleó i un d’ós. També molts homes salvatges acompanyaven “un hom vestit com a laó”, el 1474, 

en el seguici espectacular ofert a Pere de Portugal a Barcelona (Massip 2002: 9) .  

 

Més endavant, en un pròxim capítol d’aquesta tesi, parlarem amb detall de les 

derivacions folkloriques i pervivències de la figura de l’home salvatge i la de l’ós en festes 

tradicionals actuals, ara, però, seguim aprofundint en les llegendes de l’home salvatge ursí tan 

presents en la mitologia popular de la carena pirinenca.  

El viatger Kamar Al Din, musulmà indi de Madurai, que el 1348 va visitar la vall 

bearnesa d'Ossau, recollí una llegenda local sobre l’antiga existència d’un salvatge fill d’una 

princesa i un ós: "Gent digna de ser creguda m’ha contat que en un altre temps regnava a la regió 

un rei que era el pare d'una filla més bella que una rosa i més fresca que la rosada. Un matí que 

es banyava en un riu va ser sorpresa per un ós extraordinari que se la va endur a la cova, on mai 

ningú la va poder trobar. Del seu comerç amb l'animal va néixer un monstre mig home mig ós 

que sembrava la por i la desolació al reialme, que degollava les ovelles i els pastors i es nodria de 

sang".99 

A la vall de Barèges perviu, encara avui, la llegenda de Maria de Pascau, una dona que 

no podia tenir infants i va decidir, després d’escoltar els consells dels vells del poble, anar a 

veure un gran ós que vivia a la muntanya d’Arbiden, al qual se li atribuïen poders sobrenaturals. 

Però, per arribar fins on vivia l’ós havia de travessar el temut bosc Det Gallet, on vivien les 

bruixes de Peirahicade, que tenien el costum de matar els passavolants. Tot i això,  Maria va 

aconseguir arribar fins on era l’ós, al qual va oferir mel i dolços. L’animal va aconsellar-li de 

submergir-se amb ell set vegades al llac d’Arbiden. Un cop acomplert el ritual, la dona es 

trobava tan pesada que gairebé no es podia moure, però, com va poder, va emprendre el camí de 

tornada. Maria de Pascau va tenir un infant bru i amb els ulls negres que era l’orgull de tota la 
                                                
97 Muntaner, Crònica, cap. 297 (Massip 2002: 9) 
98 Claveria 1401-1402, Arxiu Històric Municipal de Tortosa (Massip 2002: 9) 
99 Joan-Loís Bardat, “Las Pireneas exòticas d’un viatjador indian”, revista Reclams, març-juny, Pau, 1986, citat per 
Casanova, 2005: 70. 
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contrada. La dona va tornar unes altres sis vegades a veure l’ós, després de cadascuna de les 

quals va tenir un fill. El plantígrad li demanava que el tingués informat sobre la seva progènie, 

però un cop infantat el setè nadó, Maria va decidir no tenir més descendència i va deixar d’anar a 

veure l’ós. L’animal trobava a faltar la seva amant i un dia va baixar al poble i se la va endur. 

Des d’aleshores Maria de Pascau viu a Arbiden, i les nits de lluna plena se la pot contemplar, 

segons conten, passejant-se a la vora del llac convertida en dama d’aigua, un altre ésser abundant 

a la mitologia pirinenca (Casanova 2005: 69-70) . 

El testimoni popular més esfereïdor de l’existència de “l’ós enamorat” (fig. 78) és sens 

dubte la història, verídica segons diuen, de la pastoreta de Naves (població de l’antic Ducat de 

Savoia; actualment estat francés, regió Ròse-Alps). El 1605 s’imprimí a Lió un informe, redactat 

per un clergue de la diòcesi de Moutiers, titulat: Discours effroyable d’une fille enlevée, violée et 

tenue près de trois ans par un ours dans sa caverne (“Discurs espantós d’una noia raptada, 

violada i cuidada durant quasi tres anys per un ós a la seva caverna”)100. En aquest informe, que 

el 1620 també s’imprimí a Chambéry, es donà a conèixer el que succeí a Antoinette Culet, la 

filla gran de Pierre Culet, una preciosa jove de 16 anys que estava a l’espera de casar-se 

(Pastoureau 2008: 244-246) . 

 

Ja en època contemporània,  l’home salvatge ursí més popular és indiscutiblement en 

Joan de l’ós. Pelut i armat amb una barra de ferro, Joan, és l’heroi nascut d’una jove raptada i 

violada per un ós. En Lo rondallaire de Francesc de Sales Maspons i Labrós, en Les millors 

rondalles populars catalanes de Joan Amades, en Lo rondallari català de Pau Bertran i Bros, i 

en moltes altres recopilacions referents de rondalles populars catalanes, “el fill de l’ós” és 

presentat com un dels contes més cabdals del folklore català.101 

                                                
100 Una tarda d’abril de 1605, dia de Rogacions, Antoinette Culet pasturava, com de costum, les ovelles 
del seu pare, lluny del poble de Naves, quan, en caure la nit, un ós de grans dimensions s’apoderà d’ella. 
Se l’endugué a la seva cova i obstruí l’entrada amb una enorme pedra. Dins la cova, la gran bèstia, 
abraçà, llepà i violà a Antoinette. L’ós, que estava molt enamorat de la noia, la visitava totes les nits, 
moment quan li portava menjar i vestits que de dia anava a robar als pobles. Un bon dia, al cap de tres 
anys, uns homes de Naves sentiren els crits d’auxili d’Antoinette i la rescataren. Al poble, la jove Culet 
explicà la història i confessà haver donat llum a un nadó monstruós, mig home mig ós, que morí asfixiat 
al ser abraçat pel seu pare. Els habitants de Naves, en sentir aquell relat, la prengueren per boja o per 
posseïda. L’ós, però, baixà al poble aquella mateixa nit i anà a udolar davant la casa de la família Culet. 
Tota la gent del poble, en veure aquella bèstia tant gran, s’amagà, terroritzada, a les seves cases. L’ós 
tornà la nit següent i la següent també. Fins que la tercera nit el poble ja l’esperava armat. Mataren l’ós i, 
després d’incinerar el seu cadàver, tiraren les cendres per un barranc. Pel que fa a la pobre Antoinette, 
incapaç de reprendre una vida normal, va ser conduïda a un monestir allunyat de la regió (BnF: 8-LN27-
5223; Pastoureau 2008: 245, 336) . 
101 El relat de “Joan de l’ós” recollit per Maspons i Labrós (1840-1901), una de les versions més populars 
d’aquest conte, diu així: “N’era una dona que en un bosc feia llenya, quan del fons de la buscúria n’isqué 
un ós que s’abraonà al seu dessobre i se l’endugué vers la seva cova. Tingué tracte amb ella i la féu mare 
d’un noi, mig ós mig persona, lo qui anà creixent tant en edat com en lletgesa i més que tot amb una força 
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que espaordia. Com que, tot just petit, volgué fugir de la cova a on era i anà a obrir la llosa que els cloïa, 
feta sols per a gegants, la qual remogué, més en cap manera pogué alçar-la, pus encar no era prou la sua 
força.  
Quan tornà l’ós ho va conèixer i fou tan enutjat, que volia menjar-se’l si no fossin estats los precs de la 
sua dona, per tal que era esposa i mare. Mes lo noi era estret en aquella pregona masmorra i volia fugir-
ne, i així, altra volta fora l’ós, amb força i manya de son punt arrencà la llosa i fugí juntament amb la sua 
mare. L’ós quan va adonar-se’n se posà a perseguir-los i promte els aconseguí. Se  tirà al seu damunt i els 
huria mort, sinó que lo jove era coratjós i de força i tenia la raó i coneixença, i encara que li costà prou 
per fi va matar-lo; recollí a la sua mare que era tota espaordida i tots dos junts se n’anaren vers un poble 
veí, a on feren posada.  
La mare ne cercà feina i posà lo noi a estudi en lo quin mostrà tanta bravesa que ningú volia ésser 
company seu, i d’ell ne fugien, fins que un dia un de valent li cercà bronquina i ell d’un sol cop lo deixà 
estès en terra. Anà a avisar a la sua mare, prengué la roba i amb ella al coll ne fugí sense saber on dar-la.  
Camina que caminaràs, veus aquí que va trobar-ne un home a dins d’un bosc, que a cada cop de mà 
n’arrencava un pi de terra, cosa de la qual ell ne fou tan agradat que li digué si volia ésser el seu company 
i l’Arrencapins, que tal es deia, ne fou content i junts emprengueren via.  
I veus aquí que eren dos, los qual camina que caminaràs ne vereen un home fornit i gros, tot ajagut a terra 
com si escoltés alguna cosa i li demanaren què és lo que allí feia, a lo que ell féu la resposta que era 
l’Escoltimescoltaina, que en aquell punt i hora estava estava escoltant com un gros exèrcit passava per 
l’altra part de la terra. I com era de la mateixa raça, els agradà i junt amb ell n’emprengueren via, quan de 
prompte ne vegeren un home que amb un cop de grapa ne girà en rodó una muntanya entera. 
Li preguntaren com es deia i els digué era en Giramuntanyes per lo poder que tenia i que anava per lo 
mont fent de la seva feina, raó per la qual ells li digueren si volia ésser el seu company i ell fou grat de la 
seva companyia.  
I tots quatre junts camina que caminaràs, quan s’adonaren d’un gros núvol que per lo cel corria i darrera 
d’ell una munió d’altres, amb tota força, que no sabberen d’on venien; per fi tot guaitant vegeren un home 
a dalt d’una muntanya que tot bufant los movia. Ne foren tots admirats i se n’hi anaren i ells los explicà 
com era en Bufimbufaina que amb lo seu buf duia la pluja i tempestats allí a on millor li semblava, amb lo 
qual conegueren que era bon company i li demanaren de la sua companyia.  
Tots cinc aixís plegats ne feren de grandeses, que a tothom tenien admirat i lo món movien, fins que un 
dia arribaren a una casa de pagès en la quina l’amo, havent-ne temença, deslliberà lo desfer-se d’ells. 
Aixís és que al matí següent, quan tots se n’anaren a fer de les sues gentileses, deixant sol a l’Arrencapins 
per cuidar de la minestra, lo pagès tot manyagoi i cançoner s’acostà a la llar de foc a on ell era i moguent-
li conversa lo féu anar enfadant enfadant fins que de cop li tirà una olla d’aigua bullenta al dessobre i de 
seguida lo llençà a les brusentes brases. Quan tonraren los altres n’hagueren gran sorpresa, mes ell los hi 
contà com endormiscant-se potser a la vora del foc havia caigut en ell i era posat del modo que el veien. 
Los demés s’ho van creure i a l’endemà deixaren a l’Escoltimescoltaina per cuidar-se de la minestra. Lo 
pagès tot ronsejant se féu siti a la vora del foc i començà a tirar pedretes a l’olla dels seus hostes, de la 
qual fou enutjat l’Escoltimescoltaina, qui el renyà perquè ho feia, mes aquell li digué raons i de les raons 
vingueren baralles, que d’un sol cop lo pagès, com era el primer qui pegava, deixà estabornit a l’altre, qui 
ni bo per a res va quedar-ne.  
Quan ho vegeren sos companys fortament se n’enutjaren, mes lo pagès los digué que l’Escoltimescoltaina 
li havia moguda bronquina i que ell no havia fet més que defensar-se, amb lo qual havia vençut a l’altre. 
Ells no s’ho cregueren, mes callaren i a l’endemà al matí Joan de l’ós volgué restar-ne a cuidar de la 
minestra. Lo pagès hi anà tot traïdorot amb bones paraules i començà a turmentar-lo fins que per acabar 
amb la sua paciència li tirà una escopinada a l’olla. Joan de l’ós s’alçà, lo va agafar amb tota la sua força i 
estrenyent-lo entre sos braços lo tirà a terra sens gens de vida; recollí a l’Arrencapins i a 
l’Escoltimescoltaina, se’ls carregà al coll i, anant a trobar als seus companys, determinaren tots junts de 
separar-se a fi de que no els atrapés la justícia rigorosa, que de segur los cercaria quan sapigués la mort 
aquella. 
I se separaren i Joan de l’ós anà caminant caminant fins que vegé un hermós palau que hi va entrar-hi i en 
lo quin tot eren cambres molt ben aparellades amb catifes d’or i seda, mes enlloc ànima viventa, si no és 
al cap d’una estona que se li aparegué una mà blanca i hermosa que en duia una atxa i la quina va guiar-lo 
per corredors i sales a una cambra a on hi era una taula tota plena de viandes. Joan de l’ós no gosava, mes 
a la fi hi féu bon servei, com que tenia molta gana; i una volta finida la col·locació, presa aiguamans, la 
mateixa mà lo conduí envers una altra cambra, a on hi era un llit molt ben aparellat de totes robes i en lo 
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En Joan de l’ós, neix en una cova i quan es fa gran aparta la gran roca que obstrueix la 

sortida, mata l’ós – el seu pare – i s’allibera amb la seva mare d’aquella presó (Fig. 79). En Joan 

intenta integrar-se al poble de sa mare, però com que és mig ós mitja persona tothom el margina 

per ser especialment lleig i tenir una força de por. Així que s’acomiada de la mare i marxa a 

conèixer món. Pel camí fa amics de viatge i junts lluiten contra el mal. Gràcies a la seva força i 

intel·ligència, el fill de l’ós, després de moltes peripècies, acaba esdevenint un heroi respectable 

que venç al dimoni (Fig. 80), aconsegueix el seu desig de ser un home atractiu i guanya la mà de 

la dama més bella, la filla d’un rei. 

L’inici d’aquest conte, inspirat en els relats de noies raptades per l’ós,  és essencialment 

igual en totes les seves versions, el que varia són les aventures que viu en Joan un cop ha 

                                                                                                                                                       
quin Joan de l’ós se ficà per dormir-ne. Quan veus aquí que al cap d’un bell instant que hi era, sent passos 
per l’estança, los quals s’anaven acostant a poc a poc en lo llit  a on era, fins que fou alçada la cobertora 
que el cobria i se n’entrà dins una altra persona, que ell no podia pensar qui era. Mes per los sospirs 
conegué que era una dona i no es mogué gens ni mica esperant que fos adormida i, quan ho fou, s’adreçà 
un poc, n’encengué una candela i es mostrà de sobte a sos ulls la més gentil i hermosa dama que mai 
n’hagués vist en la terra, a la qual ell mai se cansava de mirar-la, tant que tot embadalit li’n caigué una 
gota de cera en los pits d’ella, que es despertà i amb tota vergonya li’n digué al Joan de l’ós com era que 
havia volguda veure-la, que d’aquella feta n’eren tots dos ben perduts i que no tenia altre remei que 
matar-ne si podia a lo negre, lo seu guardià, que la tenia encantada. I, encara no havia dit això, quan pel 
llindar de la porta n’aparegué un home tot lleig i negre amb dos ulls que com guspires de foc li brillaven i 
es tirà damunt d’en Joan, lo quin, amb un sabre rovellat que a l’entrar havia recollit de detràs de la porta, 
li’n tirà un cop que li’n llevà una orella i de sobte amb gran estrèpit fou desencantat tot lo palau i amb ell 
moltes de persones que allí eren encantades. Les quals regraciaren molt al jove la sua ardidesa i més que 
tots li’n regracià la donzelleta, que no era altra que la filla del rei, la quina volgué anés amb ella fins a lo 
palau dels seus pares, pus molt se n’alegrarien de conèixer al qui l’havia salvada. I el jove en fou content, 
com també l’hi obligava la cortesia per no deixar-la anar sola, i tots dos feren camí fins deixar sorpresos 
de goig i ditxa a los seus pares que ja la tenien per morta. Feren grans festes i lluminàires i preguntaren al 
jove què era lo que més li plavia, que ells eren promptes a concedir-l’hi, mes, com en Joan demanà la mà 
de la princesa perquè molt li agradava, los pares n’hagueren fort enuig, car era mig ós mig persona. Mes 
la noia li era reconeguda i li’n digué que no hagués tristesa que ella li donaria medi per guanyar-la, que 
era una pinya d’or exactament igual a l’altra que ella es guardava, la qual seria la prenda que exigiria per 
escollir-ne jove amb qui casar-se. 
I anà a los seus pares i els hi digué que no s’emmaridaria amb ningú més sinó amb aquell que presentàs 
una pinya d’or exactament igual a la que ensenyava. Los pares hi convingueren i varen fer crides donant 
tres dies de temps per presentar-la. Hi acudiren tots los argenters del regne, mes qui es presentà també 
amb admiració de tothom fou Joan de l’ós, a qui lo rei, si per cas, féu tancar en una estança peruè no s’ho 
fes fer per altra persona, posant-hi lo menjar necessari per què ningú tingués de ficar-s’hi. I miraven pel 
pany de la clau per veure lo que feia i el veien passejar tranquil·lament per dins l’estança sens fer feina 
alguna, cosa qual estranya a tothom si no era a la princesa que n’estava tranquil·la com ell. Finiren los tres 
dies i ningú portà una altra pinya igual com era la de la noia, fins que n’obriren a Joan de l’ós, que 
ensenyà la sua que n’era tan exacta que més no podia, de lo que n’hagueren tots gran meravella que no ho 
podien creure. Mes era exactament pariona i exigí als reis sa paraula, los quins en cap manera volien 
complir-la, pus era mig home mig fera. Per ço la princesa se li acostà i li digué que demanàs a l’orella que 
tenia del negre que, per la virtut que Déu li havia dada, li dongués la bellesa humana. I Joan ho féu. 
Orella, per la virtut que Déu t’ha donada, fes-me home.  
I aparesqué un jove de gentil presència i d’hermosura en les sues formes, que los reis no pogueren menos 
de donar-li la seva filla per esposa, la qual ne fou ben contenta així com tots los altres, d’haver home de 
tanta gentilesa.” (Maspons 2010: 57-61) 
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abandonat la cova de la seva infantesa. El fill de l’ós, reneix en sortir de la cova, és pròpiament 

el mite del naixement de l’heroi que quan es fa gran destaca per saber aprofitar el millor dels 

seus progenitors, en aquest cas, ser forçut com el seu pare – l’ós mascle – i intel·ligent i bona 

persona com la seva mare – la dona cristiana –.  

 

En Joan de l’Ós s’ajusta al tipus de conte folklòric 301B de la classificació d’Aarne y 

Thompson (1995: 258). Podem dir que, “El fill de l’ós” és un conte universal popular transmès 

oralment als Pirineus, propagat arreu d’Europa i contagiat allà on l’Església havia ajudat a 

cultivar la mala fama de l’ós.  

Durant la conquesta del nou món, “les noies violades per l’ós” són relats comuns a les 

Índies Occidentals, segons recull el soldat i missioner espanyol Miguel Cabello de Balboa 

(Màlaga 1535 – Perú 1608) en la Miscelánea antàrtica. Al poble Numbacola (municipi de Loxa, 

a la província de Paltas, Ecuador) un ós va raptar a una noia d’uns 15 anys, se l’endugué a la 

seva cova on la tingué captiva i la deixà embarassada. Dins la cova, la jove va parir una criatura 

que tenia una cua llarga com la del seu pare. La mare, espantada de tenir un fill tan monstruós, li 

tallà la cua, acte que va desencadenar la mort de tan horrible criatura. Relat que el sacerdot 

Cabello de Balboa descriu al costat d’un altre cas semblant: “Un Obsipo de nuestras Yndias me 

certificó que auia allado en la Provincia de Carangue (cerca de Quito) una Yndia preñada de un 

Oso, y la hizo tener en guarda, y parió un monstruo muerto” (Balboa 1951: 211 i 212; Carranza 

i Ko 2011: 8) . 

El conte Joan de l’ós és latent, doncs, a la serralada andina on existeix l’ós, dit Ukumari 

o Ukuku en quítxua, el qual té el sobrenom de “jardiner dels boscos” en referència a aquell qui 

dispersa les llavors a més de trencar branques i troncs facilitant la regeneració de la natura. Al 

Perú, els habitants de la selva alta del departament Amazones, a “Juan Oso” li diuen també 

“Juan Puma” o “Cholo Puma”; anomenen al plantígrad de la mateixa manera que al gran felí de 

la selva, car ambdós animals comparteixen les característiques temibles. 

El principi del conte quítxua “Juan Puma” és essencialment idèntic al Joan de l’Ós 

pirinenc.102 Seguidament, un cop en Juan a matat l’ós, la mare torna amb el seu fill a la comunitat 

on l’avi, el pare d’ella, els acull. Pel poble quítxua, però, Juanito Puma és un nen diferent de la 

resta, que a part de ser més fort i lleig que els altres creix molt més i per tant menja molt més. 

Arriba el dia que el seu pobre avi ja no el pot alimentar més i el duu a casa del curaca, el cacic de 

                                                
102 Una pastora és raptada per un ós que se l’endú a la seva cova, a dalt de les muntanyes, on presa rere 
una gran roca, que només pot moure el gran plantígrad, és forçada a tenir un fill amb dita bèstia. El fill de 
l’ós, a mesura que es fa gran, va prenent cada cop més consciència de la seva situació i de l’opressió que 
es troba sa mare. Quan arriba el moment que el nen, amb la seva força, es pot valdre per si mateix aparta 
la roca de la cova i mata el seu pare.  
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la comunitat. El qual, sorprès per la seva força extraordinària, decideix fer-se’n càrrec. Però al 

cap del temps, també se’n vol desempallegar, doncs és un ésser de lliure pensament que no acata 

les seves ordres i cada cop es fa més gran i menja més, tant com deu persones juntes. Aleshores 

és quan Juan Puma viu una gran quantitat d’aventures, tantes com els cops que el curaca planeja 

la seva mort; sense èxit és clar, doncs el fill de l’ós té el millor dels seus progenitors: és 

intel·ligent com la seva mare i fort com el seu pare. Finalment, tot hi haver vençut les estratègies 

del cacic i haver-se integrat a la comunitat convertint-se en un defensor del poble, Juan Puma 

torna a la cova del seu pare, per fer vida allà on va néixer (Carranza i Ko 2011: 9-11) . 

Juan és un personatge híbrid, mestizo (“mestís”), l’adjectiu ambigu Oso-Puma pot 

simbolitzar, en certa manera, el difícil equilibri cultural de les poblacions de ceja de selva (a mig 

camí entre les altures de les muntanyes i la selva plana amazònica), pobles i centres cerimonials 

de les quals se situen a les altures de la serra alhora que gran part de les activitats econòmiques 

estan a la selva baixa (Taylor 1997: 5).  Joan Oso-Puma, com a personatge de tradició europea 

arrelat al món quítxua, d’alguna manera la seva definició de mestís pot donar peu a sincretismes 

i perilloses analogies, com per exemple: “l’home salvatge” com a representació del món natiu i 

“el civilitzat” com a representació del món cristià. 

El mite del fill de l’ós no només és popular a Amèrica del sud sinó a tot Amèrica 

hispànica. A Nuevo León (regió del nord de Mèxic), per exemple, la mare de Juan Oso es diu 

Maria i pareix dins la cova a un altre fill després d’en Juan, que al no néixer pelut rep el nom de 

Jesús; així que, en aquesta versió mexicana del conte, Maria i l’infant Jesús són alliberats, de la 

cova i de les mans de la bèstia, per la força sobrehumana del pelut i ja adolescent Juan, el fill 

gran de l’ós (Olivares 2009).  

 

A l’altra banda del món, al continent asiàtic, també s’han trobar llegendes de dones 

fecundades per l’ós. En la mitologia coreana, però, és l’óssa qui rapta i viola, en aquest cas a un 

home. Aquesta versió, no ens ha de semblar tant estranya, doncs, com sabem, l’óssa per les 

tradicions antigues era un símbol de maternitat que posteriorment fou tatxada de malèfica, 

precisament, per estar entregada al vici sexual molt més que els mascles de la seva espècie.  

El conte coreà més popular de “la tràgica història del fill de l’óssa” és un relat del poble 

Gongju103. Un dia una óssa que vivia en una muntanya sobre el riu Geumgang raptà a un 

llenyataire. L’home fou obligat a viure amb l’óssa, la qual tapava la boca de la cova amb una 

roca enorme per tal que no pogués sortir. Al cap del temps, tingueren un fill i l’óssa, creguda que 

el seu company no se n’aniria, deixà de tapar la cova. Ocasió que el llenyataire, sí, aprofità per 

fugir. Aleshores, l’óssa, desolada, amb el fill en braços, es llançà al riu. Després del suïcidi de 
                                                
103 El nom original del poble Gongju és Kom naru, “el petit port de l’ós”. 
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l’óssa es diu que començà una gran tempesta que no va finalitzar fins que la gent del poble 

construí un santuari a la seva memòria (Carranza i Ko 2011: 25) . 

 

En resum, podem dir que, a l’edat moderna, la llegenda ursina europea més prolífera fou 

la de “l’ós enamorat”, segrestador, violador i seductor de donzelles, trama en què clarament 

podem identificar “la bella i la bèstia”: tema que ha arribat fins als nostres dies en creacions 

fantàstiques com King Kong (1933), per posar un exemple. Per altra banda, Joan de l’ós és una 

rondalla prenyada: conté el mite popular de l’ós violador de noies, el conte de l’home salvatge 

que s’ha de civilitzar i totes aquelles aventures dels herois clàssics o dels cavallers medievals; si 

el veiem amb ulls actuals, és la història del naixement i les aventures d’un superheroi. 

 

3.9. El místic boscà 

L’home salvatge, que tant hem emparentat amb l’ós en contes populars, tardomedievals, 

moderns i contemporanis, és, en efecte, un personatge oposat a l’home social cristià, que 

presenta l’etern dilema existencial: formar part del món silvestre o viure en la civilització. 

Tanmateix, l’home salvatge té un origen molt més místic. Aspecte que volem aprofitar 

d’aprofundir tornant al segle XII, moment quan la terminologia “home salvatge”, homo 

sylvaticus, homo agrestis, wild man, wilde mann, homme sauvage, uomo selvaggio, es convertí 

en una noció precisa en la iconografia i la mitologia medieval (Bartra 2011: 71). 

 

Com ja hem apuntat amb els “sants de l’ós”, de l’alta edat mitjana, els ermitans barbuts 

són els homes peluts protosalvatges. Recordem, per exemple, Blai, el sant asceta que fou 

descobert pels soldats romans enviats a la seva captura, a la boca d’una gruta, en estat d’èxtasi 

místic, acompanyat d’un ós i altres bèsties salvatges; la celebració del qual es fixà el 3 de febrer, 

un dels dies que popularment es diu què l’ós surt de la seva hibernació (Lajoux 1996: 199). 

Els diversos personatges místics de l’edat mitjana que en algun moment de la seva vida 

esdevenen autèntics homes salvatges, s’abandonaven a les profunditats del bosc per obtenir 

poders profètics o la salvació i la santedat.  És el cas del mític Merlí, conseller de reis i 

encantador que aconseguia els seus poders d’endevinació quan vivia com un animal salvatge 

dins del bosc. Com també, per altra banda, el penitent Joan Crisòstom, que expià els seus pecats 

entregant-se voluntàriament a la vida animal del bosc, llegenda que a la versió catalana és 

protagonitzada per fra Joan Garí. 
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Geoffrey de Monmouth en la Vita Merlini, escrita a mitjans del segle XII, descriu un 

poderós rei que fuig al bosc posseït pel dolor i la tristesa ocasionada per la mort dels seus tres 

germans en el camp de batalla. És en la profunditat de la boscúria on, Merlí, en conviure amb els 

animals silvestres menjant herbes i arrels, adquireix una aparença salvatge amb poders profètics. 

Així que quan Merlí recobrà la raó i torna al costat de la seva esposa i de la seva família, 

comença a endevinar secrets i revelar el futur. Però, Merlí, un cop ha descobert la solitud i la 

llibertat del bosc, detesta viure en societat i embogit s’escapa reiterades vegades per viure el seu 

deliri místic que li atorga l’estat salvatge. El mag Merlí, personatge creat a partir dels primitius 

druides, és doncs, un home salvatge, en aquest cas místic, diabòlic pel cristianisme,104 que com 

molts altres que hem esmentat anteriorment, és capturat, encadenat i obligat a viure en societat 

(Fig. 81) (Bartra 2011: 71 – 81) . 

 

I és que l’imaginari medieval europeu, a part del cristianisme, es nodereix de gran 

quantitat de mites grecoromans “bàrbars”, celtes i també orientals, els quals compartien que el 

contacte estret amb la naturalesa propiciava la transmissió meravellosa de missatges secrets.  

Recordem que, Sant Isidor de Sevilla (560-636), situa els homes salvatges entre els éssers 

prodigiosos clàssics: “Silvestres homines, quos nonnulli Faunos Ficarius vocant”, que relaciona 

amb la divinitat camperola Silvanum (el Pan grec) que té “aparença de Natura, amb banyes, a 

semblança dels raigs del sol i de la lluna; amb la pell clapejada de taques, com si es tractés dels 

astres celestes; duu una siringa de set canyes per indicar l’harmonia del cosmos. És pelut perquè 

la terra està vestida i agitada pels vents. Les seves extremitats inferiors són disformes, a la 

manera d’arbres i feres, com a animals” (Ethim. Lib. VIII, 11, 81-83 i 104; Massip 2002: 8) . 

La figura d’un home salvatge relacionat amb divinitats ancestrals del bosc la trobem ben 

il·lustrada en una llegenda de l’Alexanderbuch (segle X) on el rei Alexandre, en el seu viatge a 

l’Índia, va a buscar uns arbres màgics, anomenats del sol i de la lluna, que havia sentit que 

predeien el futur. En entrar al bosc, es trobà amb un sacerdot alt i nu que duu una mitra al cap, un 

anell d’or a l’orella, amb el cos tot cobert de pèl i de la seva boca emergeixen dos ullals i una 

llarga llengua canina. El sacerdot salvatge conduí a Alexandre i els seus homes als arbres màgics 

(Fig. 82), els quals profetitzaren la mort imminent del dit rei (Bartra 2011: 88) . 

Una imatge, familiaritzada amb el destí de l’ós, que també ens pot ajudar a copsar 

l’aparença que tenien els habitants més temuts i misteriosos dels boscos, durant el segle XII, és 

                                                
104 Cal tenir present que Merlí és originàriament presentat com un anticrist. En la Història dels reis de 
Britània (1136), Merlí és fill de la germana del rei de Demècia i d’un dimoni íncube. Mentre que en 
Lestoire de Merlin (segle XIII), Merlí neix al bosc de Brocéliande fruit d’una dama violada en la foscor 
de la nit per un home salvatge (Bartra 2011: 82) .  
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la metàfora: “negre i vellut com ós encadenat”105. En distintes llegendes medievals d’homes 

boscans que hem esmentat s’acostuma a descriure l’escena quan el silvestre és encadenat per 

domar-lo cap al món dels humans; que a més a més, se’l descriu peluts i de color fosc, com els 

dimonis i altres animals i éssers que l’Església considera malèfics. 

 

A part del savi profeta i endeví del bosc, com hem anunciat, hi ha un altre tipus d’homo 

sylvaticus místic: el religiós que aconsegueix la salvació del seu pecat convertint-se en un animal 

més del bosc, com un ós podríem dir. Es tracta de la llegenda de sant Joan Crisòstom, versions 

més antigues de la qual foren escrites al segle XIII inspirades en les primitives històries egípcies 

sobre els ermitans barbuts que busquen la solitud al desert. Llegenda que té la seva versió 

catalana: fra Joan Garí, història que Mossèn Jacint Verdaguer recull en la Llegenda de 

Montserrat (1880); història que, fins a finals del segle XIX, s’havia representat al barri del Raval 

de Barcelona el dia de la Mare de Déu de Montserrat (Fig. 83) (Amades 1956: 26).  

 

Entre les seves múltiples versions, la llegenda, si fa no fa és la mateixa. Joan era un jove 

que es retirà al bosc per escapar-se de la corrupció del món. En una cova trobà el refugi on 

mitjançant rigorosos exercicis ascètics portar una vida de sant. Però, el diable, que no volia 

deixar-lo en pau, amb les seves arts de la disfressa i de l’engany conduí a una bella princesa106 

fins a la porta del seu refugi. La jove, esporuguida per les bèsties del bosc, demanà a Joan que 

l’acollís a la seva cova. L’ermità, en un primer moment, s’hi resistí car sospitava que fos una 

encarnació del diable que el volia temptar, però al final cedí davant les súpliques de la indefensa 

donzella. Dins la cova passaren els dies i al final ambdós es rendiren als desitjos carnals. En 

haver consumit l’acte, per deslliurar-se del seu pecat, Joan, llençà la noia per un precipici amb 

intenció de matar-la. Seguidament, pres d’horribles remordiments, s’imposà la pena de viure 

com una bèstia, nu i caminant a quatre potes, fins que Déu el perdonés. Amb el temps s’anà 

convertint cada cop en més salvatge, fins al punt que li cresqué una espesa capa de pèl per tot el 

cos. Al cap d’uns anys, un caçador, que prengué a Joan per una fera estranya, el capturà i 

encadenat el dugué davant les màximes autoritats. Davant del rei – o del compte de Barcelona, 

segons la versió de la llegenda – Joan confessà que havia deshonrat i matat a la filla 

                                                
105 “Noir et velu com ours enchainé”, metàfora utilitzada en la cançó de gesta Renaut de Montauban 
(finals del segle XII) en donar un reflex de com era la vida nòmada i miserable en els boscos de les 
Ardenes, on Renaut i els seus germans es refugiaren per escapar de Carlemany (Bartra 2011: 90; 
Bernheimer 1952: 16) . 
106 La filla de l’emperador, la germana del rei de Sicília o la filla del comte de Barcelona, segons les 
versions. 
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desapareguda (Fig. 92). L’ermità salvatge tornà al barranc amb el pare de la jove i per la seva 

sorpresa, es trobaren, per miracle, a la donzella viva i tan bella com el primer dia.107 

Com podem deduir, la penitència de Joan, en haver viscut com un animal salvatge, va 

permetre la salvació de la bella princesa. Així que, Joan va ser perdonat per Déu i recobrà 

l’aparença humana. Com a premi per la seva santa vida dedicada a expiar els seus pecats, fou 

anomenat bisbe i morí com un sant.108 

 

En els místics salvatges podem observar que per arribar a la saviesa profètica o la 

santedat cal assimilar-se al món bestial, entregar-se al bosc i confondre’s amb la naturalesa. En 

primera instància, viure una existència silvestre i sentir en carn pròpia les lleis del cosmos és una 

experiència mística pròpia de religions paganes, amb referències clares a la mitologia 

grecoromana: doncs l’homo sylvaticus medieval vivia al bosc com els sàtirs i faunes, els quals, a 

part de beure begudes esperitoses, menjaven aliments crus i practicaven una sexualitat bestial. 

Aquest èxtasi místic pagà és alhora assimilat dins la mitologia cristiana medieval en concebre 

l’home com un ésser a mig camí entre les bèsties i els àngels, que només pot ser salvat dels seus 

pecats mitjançant la penitència (Bartra 2011: 87) . 

 

Com hem explicat, aquests místics salvatges capaços de comunicar-se directament amb 

Déu tenen una llarga història, des de l’època dels pares del desert egipci. En el segle VI Gregori 

de Tours fa referència a un precedent europeu dels místics salvatges amb atributs ursins, 

analitzat per Michel de Certeau: es tracta d’una mena de “Crist salvatge” originari de la regió de  

Bourges. Un home s’internà al bosc, explica Gregori, per tallar llenya i va ser atacat per un 

eixam de mosques que el tornaren boig: vagabundejà per diverses contrades i arribà a Provença 

vestit amb una pell d’ós per predicar com si fos Jesucrist, acompanyat d’una dona anomenada 

Maria. Molta gent adorava i rendia culte a aquest “nou Crist salvatge” que tenia la capacitat de 

profetitzar, distribuïa entre els pobres les ofrenes que li feien els vilatans i fins i tot robava per 

regalar el botí als miserables. Una de les coses que més indignà al bisbe de Vellavae – qui va 

ordenar matar al místic salvatge i torturar a Maria – és que els seguidors d’aquest sant silvestre 

dansaven nus de forma indecent, segons el prelat, inspirats pel diable.109 

 

                                                
107 Segons en quina versió, la donzella duia l’infant en braços, el fill d’en Joan, a qui havia parit al fons 
del barranc (Bartra 2011: 83, 85). 
108  Les versions d’aquesta llegenda a vegades barregen alguns fets biogràfics del veritable Joan 
Crisòstom, arquebisbe de Constantinoble durant el segle IV (Bartra 2011: 85). 
109 Aron Gurevich, Medieval Popular Culture: Problems of Belief and Perception, Cambridge i París, Cambridge 
University Press/Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1988, citat per Bartra, 2011: 255. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

72 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

73 

II. La figura de l’ós en el calendari tradicional 
 

1. El predictor 
 

 L’ós és un animal que hiverna, per tant, el seu despertar és senyal de la fi de l’hivern i de 

l’arribada de la primavera. El saber popular atribueix el ressorgir d'aquesta fera, que durant 

l’hivern ha restat esmorteïda, a una bonança pròpia del més de febrer: “pel febrer surt l’ós del 

seu osser” (Amades 1950: 635). Amb més exactitud, una creença popular comuna arreu 

d’Europa indica que l’ós treu el cap o la pota precisament pels volts del 2 de febrer110 –per la 

Candelera– i guiat pel seu instint meteorològic decideix donar per acabada la seva hibernació o 

tornar-se’n al cau per quaranta dies més, marcant així la predicció d’una primavera avançada o 

d’un llarg hivern.  

 

 Però, en quins senyals es fixa l’ós per preveure el canvi estacional? Al Costumari Català 

la dita popular es recull així: “per la Candelera l’ós surt de l’ossera / i si troba que fa bo, se’n 

torna a fer un gaitó” o “... i si veu que plou no se’n mou” (Amades 1950: 670). Al Llenguadoc, 

on a la Candelera en deien Candeloùso –fruit del sincretisme del calendari marià amb les fortes 

tradicions ursines preexistents als Pirineus–, el poble deia: “A la Candeloùso, l’ours fai très sàut 

foro de soun tràu; s’es nivo s’en vai; se fai soulèu intro mai e sort plus de quaranto jour”, 

“Quan la Candeloùso lucèrno, quaranto jour après hiberno” o “Quan fa soulèl per Nostro-

Damo de Fevrié, l’ours ramasso de bos per 40 jour de mai” (Praneuf 1989: 129). Aquests antics 

refranys a primera impressió coincideixen a indicar que si fa sol per la Candelera, sembla ser que 

l’ós no dóna per acabada la hibernació i perllonga l’estada a la seva cova quaranta dies, com bé 

rima la dita occitana aranesa, “Eth solei dera Candelèra, quaranta dies er os ena tutera” 

(CNLVA, 1992: 34; Gargallo 2004: 113), compartida per un gran nombre de versions 

generalment francòfones111. Amb més detall i curiós simbolisme, una dita alpina resa que si el 2 

de febrer el “sol apareix sencer”, l’ós, sorprès, retorna al seu cau per quaranta dies més.112 Al país 

germànic l’observació que fa l’ós recau en si en sortir veu la seva pròpia ombra: “Quan per la 
                                                
110 En alguns indrets europeus també es diu que l’ós surt l’1 de febrer per Sant’Orso o el 3 de febrer per 
Sant Blai. 
111 “Si fait Beau et luit Chandelours / six semaines se cache l’ours” (Rolland 1877: 44; in: Gargallo 2004: 
113). ”Quand à la Chandeleur le soleil luiserne, l’ours rentre dans sa caverne (Montreynaud – Pierron – 
Suzzoni 1994: 211). “À la Chandeleur soleil, l’ours pour quarante tours restera dans sa caverne” 
(Cantera – Sevilla 2001: 21). “S’il fait beau et luit à la Chandeleur, pendant six semaines l’ours restera 
dans son trou” (Cantera – Sevilla 2001: 23). “Si le jour de la Chandeleur le temps est clair, l’ours restera 
encore quarante jours dans sa tanière”. 
112 “Si le deuxième de février/ Le solei apparaît entier,/ L’ours, étonné de sa lumière,/ Se va remettre en 
sa tanière. / Et l’homme ménager prend soin,/ De faire resserrer son foin,/ Car l’hiver, tout ainsi que 
l’ours,/ Séjourne encore quarante jours” (Lajoux 1996: 71). 
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Candelera l’ós veu la seva ombra, retorna a la seva cova per sis setmanes”113. Tradició germànica 

que va ser portada a Amèrica del Nord per colons europeus, instal·lada al 1887 i adaptada 

popularment a la marmota, en la consegüent consolidació de la famosa celebració nord-

americana Groundhog Day, on a la població de Punxsutawney, Pennsilvània, el 2 de febrer 

milers de persones i mitjans de comunicació romanen atents als moviments d’una marmota de 

debò, si al sortir del terrari es veu la seva ombra s’augura sis setmanes més d’un llarg hivern; una 

festivitat colona estesa a més poblacions del Canadà (Gargallo 2004: 110). Però l’ós i la 

marmota no són els únics animals que se’n tornen sota terra si quan en surten per la Candelera 

veuen la seva ombra, al teixó, al llop i a la llúdria també se’ls atribueix la mateixa impressió.114 

 A zones dels Alps italians, no només, “Per la Candelora / l’orso dalla tana esce fora 

(fuori)” (API; Gargallo 2004: 112), sinó que a Aosta i a les seves rodalies ho fa el dia del seu 

sant patró, per sant’Orso, que és precisament l’1 de febrer. Tant a la Vall d’Aosta com al 

Piemont la creença pagana de l’ós és cristianitzada en la personificació de sant Ós, i la dita es 

centra en la predicció de “l’Ós sec”, sense pluja: “se l’Orso è asciutto / l’inverno dura ancora 

quaranta dí” (Franceschi 1998: 537; Gargallo 2004: 112). En occità del Piemont es diu que “si 

sant Ós fa assecar el seu niu, no en sortirà fins quaranta dies”: “Së sënt Ours fai sëcà soun ni / 

për caranta di a seurt papì” (Negri 1996: 200; Gargallo 2004: 112). 

 Amb més exactitud, una dita dels Alps francesos recollida per Van Gennep afirma que 

l’ós no surt de dia sinó de nit, la mitja nit de l’1 al 2 de febrer, i si el cel està clarejat, si veu els 

estels brillar, se’n torna al seu cau.115 De la mateixa manera, però sense especificar si de dia o de 

nit, amb intenció d’abraçar les diverses interpretacions europees, Joan Amades ja ens descriu la 

creença de l’examen meteorològic ursí: “El dia d’avui treu la pota fora. Si troba que plou, que fa 

mal temps o que fa fred, es deixondeix i surt del seu cau per fer vida normal. Si al contrari, nota 

que fa bon temps, se’n torna a jeure per una quarantena més de dies, cregut que la hivernada no 

s’acabarà fins aleshores” (Amades 1950: 670). Però, com sabem, la parèmia que més sona en 

català, d’aquesta predicció meteorològica popular, no parla de l’ós, es personifica en l’estat 

                                                
113 “Wenn Zu Lichtmess der Bär seinen Schatten sieht, so kriecht erwieder auf sechs Wochen ins Loch” 
(Praneuf 1989: 129) 
114 El teixó: “Quand à la Chandeleur le blaireau sort de sa tanière et voi son ombre, il rentre au terrier 
pour six semaines”. El llop: “Quand il fait soleil pour la Chandeleur, le Loup de quarante tours ne quitte 
pas sa tanière”, “Si le Loup met sa patte au soleil le jour des Chandelles, il y aura encore au mois 
quarante jours d’hiver”. La nútria: ”Si la loutre voit son ombre à la Chandeleur, elle rentre dans son trou 
pour quarante jours”. (Gargallo 2004: 114) 
115 ... En canvi, si veu el cel cobert de núvols, plou o neva, no tornarà al seu cau perquè l’hivern ha acabat 
i ja està aquí el bon temps: “Dans la nuit du 1er février, à minuit,/ L’ours sort de son antre pour observer 
le ciel./ Si le ciel est clair, si les étoiles brillent,/ Il se lèche la patte et y entre à nouveau./ L’hiver n’est 
pas fini, il y aura encore quarante jours de mauvais temps./ Si, au contraire, le ciel est couvert de 
nauges,/ S’il pleut ou s’il neige il ne retournera plus dans sa tanière,/ Car, dit-il, l’hiver est terminé. 
Voici le beau temps.” (Lajoux 1996: 71) 
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d’ànim de la Candelera: “Si la Candelera plora, l’hivern és fora; si la Candelera riu, el fred és 

viu.” Seguidament, si impersonalitzem la Candelera i relacionem la dita amb la de l’ós, 

lògicament podem associar “si la Candelera plora” amb “si l’ós veu que plou”, com també, “si la 

Candelera riu” amb “si l’ós troba que fa bo”. 

 Ara bé, per què l’ós fa la predicció meteorològica la data assenyalada de l’1 al 2 de febrer 

amb l'afegit de depèn com vegi el temps romandrà al seu refugi quaranta dies més? Una altra 

interpretació desvela que aquesta enigmàtica predicció meteorològica, en el fons, no depèn de la 

simple observació relativa a si el cel està “clar” o “cobert” de núvols, sinó a si aquella nit la lluna 

està “clara” o fosca, “coberta”. De fet, el pagès, segons la fase de la lluna present “la nit de l’ós” 

programava l’inici de l’any agrari i les feines rurals, preveia la sort dels camps, l’arribada 

anticipada o tardana de la primavera (Grimaldi 1993; Romano 2009: 172). Pel que fa la 

quarantena, que de fet és el ritme d’una lluna i mitja, sorgeix de l’estratègia agrícola 

fonamentada sota la convicció que només el canvi de la lluna, després de sis setmanes, pot 

mudar el temps; a partir d’aquesta mesura s’estableix un calendari ritual del pagès, que ha 

precedit a l’Europa del camp vàries temptatives, com defineix Piercarlo Grimaldi (Romano 

2009: 167). I és que, com bé indica Claude Gaignebet, si l’ós regula la seva conducta segons 

l'aspecte de l'astre és precisament per intentar ajustar els calendaris solar i lunar, una 

indispensable tasca amb la qual parteix l’establiment de les celebracions tradicionals, també 

litúrgiques, del renou primaverenc, principalment la Pasqua, en la primera lluna plena de 

primavera, i quaranta dies abans el Carnaval, en l’última lluna nova d’hivern amb la Candelera 

com a primera data possible (Gaignebet 1984: 21). 

 Actualment, l’inici oficial de la primavera és l’equinocci, el 21 de març, i Pasqua, “la 

primavera popular”, es fixa el diumenge després de la primera lluna plena. Una setmana abans 

del diumenge de Resurrecció hi ha Diumenge de Rams, i quaranta dies abans de Rams se situa el 

Dimecres de Cendra, la fi del Carnaval i l’inici de la Quaresma. De tal manera que el Dimecres 

de Cendra pot variar entre el 4 de febrer i el 10 de març, deixant així molt poques possibilitats 

per a que la data fixa de la Candelera coincideixi amb els dies oficials del Carnaval. De fet, una 

lluna “fosca”, un noviluni, el 2 de febrer originàriament116 garanteix una Pasqua i una primavera 

anticipada; al contrari, si el pleniluni il·lumina la nit de l’ós, la Pasqua i la primavera tardaran 

com recorda la dita alpina: “Pâques Tard, hiver tard” (Romano 2009: 168). Aleshores, deduïm 

que la dita de la nit de l’ós d’alguna manera ens està dient que l’ós acabarà la hibernació en la 

primera lluna nova que hi hagi a partir del 2 de febrer, marcant així el dia d’inflexió de l’hivern, i 
                                                
116 Si el 2 de febrer és lluna nova, segons la quarantena, el 14 de març serà la lluna plena, 7 dies abans del 
21 de març, de l’equinocci de primavera. Això fa suposar que la dita de l’ós va ser formada, com moltes 
altres, quan l’equinocci quedava, en comptes del 21, el 13 de març. Data que tingué realment lloc 256 
anys abans de la reforma gregoriana del calendari el 1582, a mitjans del segle XIV (Romano 2009: 172). 
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quaranta dies després hi haurà l’esperada primera lluna plena de primavera. Però els quaranta 

dies, amb que juga l’ós no només tenen un sentit a partir del dia de la Candelera sinó també als 

seus anteriors dies. La Candelera és també el dia de la purificació de la Verge després del part i 

la presentació de Jesús a l’altar, això vol dir que una quarantena abans ens trobem amb el Nadal, 

el naixement del redemptor, festivitat cristiana corresponent al solstici d'hivern.  

 D'aquesta manera, com sabem que una quarantena és una lluna i mitja, la predicció de 

l’ós la podem anticipar: Si la nit de Nadal és lluna plena voldrà dir que l’ós sortirà pels volts del 

2 de febrer, en lluna nova, i per tant hi haurà una primavera i Pasqua anticipada. I si anem uns 

quaranta dies més enrere ens trobem amb Sant Martí, l’11 de novembre, l’altra data clau del 

calendari del pagès en la que es preveu les característiques de l’hivern que està per arribar. La 

creença popular europea diu que si per Sant Martí està ennuvolat, l’hivern serà breu, però si està 

serè cal preparar la palla i el fenc, proveir al bestiar ja que l’hivern es presenta llarg.117 

 Si seguim el model de la quarantena, veiem que l’observació de si el cel està ennuvolat o 

serè en la dita del dia de Sant Martí equival a la interpretació que és fa en la dita de la sortida de 

l’ós per la Candelera. Aquestes dues dates resulten formar part d’una mateixa seqüència lunar 

que permet calendaritzar l’esdeveniment de l’hivern rural118, ja que un noviluni a l’11 de 

novembre, vuitanta dies abans de la Candelera, assegura una primavera lunar anticipada 

(Romano 2009: 169). Aquesta relació no és casual i inclou l’ós. De fet, es creia que per volts de 

l’11 de novembre l’ós començava a sentir els primers freds de l’hivern, entrava al seu cau i 

iniciava el seu llarg període de son: dos cops quaranta dies d’hibernació (Pastoureau 2008: 126). 

I quaranta dies abans de Sant Martí és Sant Miquel arcàngel, el 29 de setembre, que amés de 

venir a pesar les ànimes ve a anunciar l’equinocci de tardor. Al pol oposat, quaranta dies després 

de Sant Valentí o, el que és el mateix, vuitanta dies després de l’Epifania –l’Epifania és 12 dies 

després de Nadal–, el 25 de març, és l’anunciació de l'arcàngel Gabriel a Maria, l’equinocci de 

primavera, i fins la reforma gregoriana l'inici de l'any florentí –“ab Incarnatione Domini”. 

Aquest còmput de temps d'una lluna i mitja, la quarantena, és una mesura que altres tradicions 

preexistents com la celta ja utilitzava a l'hora de calendaritzar les celebracions. 

  

 Com podem veure, la cultura popular situa el despertar de l’ós en una data clau del 

calendari tradicional i el dota d’un paper principal alhora d’establir les celebracions camperoles i 

les festivitats més importants del calendari, aquelles que d’alguna manera es pretenen coordinar 

                                                
117 “San Martìn nivou n`à nin privou, san Martìn serén preparo de pàio e de fén” (Romano 2009: 168). 
118 La quarantena, el rime d’una lluna i mitja, sorgeix de l’estratègia agrícola del pagès, fonamentada sota 
la convicció que només el canvi de la lluna, després de sis setmanes, pot fer mudar el temps. És un 
calendari ritual del pagès, com defineix Piercarlo Grimaldi (1993), que ha precedit en l’Europa del camp 
varies temptatives (Romano 2009: 167). 
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amb el sol i la lluna. La predicció meteorològica popular de l’ós en el refrany de la Candelera 

construeix tot un cicle en el calendari principalment de novembre a febrer, una ombra de l’hivern 

que bé es dilata de l’equinocci de tardor a l’equinocci de primavera. 

 

 

2. Un ésser psicopomp 
 

Per tal de comprendre el sentit més espiritual de les festes d’hivern, en les quals l’ós 

exerceix un rol primordial, hem de parlar, en primera instància, de la funció de les ànimes dels 

morts. I és que, pel saber popular, les ànimes dels avantpassats vetllen per la prosperitat dels 

vius. Relació que necessita un afecte recíproc com el d’entregar fruits i ofrenes als difunts en 

certs moments de l’any, entre molts altres rituals no tan agraïts que avui encara perviuen. 

Els rituals més compromesos dedicats a les ànimes són els d'acompanyar els morts cap a 

l’altre món. Es creu que l’ànima, de la persona quan mor, xoca amb forces contradictòries que no 

li permeten trobar per si mateixa el camí i aleshores vagabundeja pel món terrenal amb el perill 

que, perduda en la foscor, intenti perjudicar els vius més propers. Per orientar els difunts, cal: en 

primer lloc, donar llum per il·luminar-los el camí cap al món superior; en segon lloc, fer soroll 

per allunyar-los del món terrenal; i en tercer lloc, menjar en excés per tal de no deixar cap espai 

buit a través del qual poder ser posseït. Uns costums populars que fàcilment podem identificar en 

festes tradicionals d’hivern i més intermitentment en temps de tardor i primavera. (Roma 1980: 

44) 

L’hivern, la temporada quan la terra resta esmorteïda i que, per tant, hi ha menys activitat 

camperola, és l’estació central d’un seguit de festes tradicionals, que es comencen a pronunciar a 

la tardor i es perllonguen fins a la primavera, dedicades, principalment, a les ànimes, trànsit de 

les quals està íntimament relacionat amb la fertilitat. A mesura que anem deixant enrere l’estiu, 

hom creu que, de la foscor de la nit que comença a guanyar terreny al sol, sorgeixen tota mena 

d’éssers ultraterrenals, també d’aparença ursina, devoradors de difunts i de vius (Amades 1956: 

168). És moment, doncs, d’encomanar-se a sant Miquel arcàngel –el 29 de setembre–, cabdill de 

les forces celestials que per l’equinocci tardoral, a més de combatre dimonis i dracs enviant-los a 

l’infern, ve a pesar les ànimes dels morts muntat en un cavall blanc –figura animal missatgera 

entre el món dels vius i el més enllà. Pel que fa els vius, si volen que el pròxim any també sigui 

productiu, cal que siguin agraïts amb els avantpassats oferint-los fruits de les collites d’enguany; 

commemoracions als morts que per sant Martí –l'11 de novembre–, passant per Tots-Sants i el 

dia dels difunts –l'1 i 2 de novembre–, tenen el seu moment més crucial amb els primers tiberis i 

fogueres que anticipen l'inici del cicle festiu d’hivern. Les fires, com les del primer vi i de la 
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primera matança del porc, dedicades a omplir el rebost se celebren per l’estiuet de sant Martí, 

temps quan es diu que l’ós, també anomenat Martí,119 percep la imminent arribada de l’hivern i 

es prepara per tornar a la cova, a l’inframón. La celebració de rituals que orientin les ànimes i 

espantin els mals esperits, en aquesta època de l’any, són importants, ja que, durant aquest retorn 

de l’ós a les profunditats de la terra, corren el perill de ser arrossegades cap a l’infern.  

Amb l’entrada de l’ós a la cova, quaranta dies abans del solstici d’hivern, s’enceta un cicle 

de festes dedicades a escenificar la lluita de la llum contra la foscor que, passant pels dies de 

Nadal –la nit més llarga i el naixement de la llum–, culmina per la Candelera i Sant Blai –el 2 i 3 

de febrer– quan l’ós, en sortir de la cova, es tira un gran pet alliberant les ànimes que durant la 

seva hibernació ha reclòs dins el seu ventre120. Com bé podem imaginar, les llums de la 

Candelera, en el seu sentit més ancestral, estan destinades a dirigir cap al món superior aquest 

reguitzell d’ànimes que ajudades pel pet de l’ós s’escapen de les tenebres.  

L’ós, però, segons la creença popular meteorològica, només surt definitivament per la 

Candelera, anunciant així l’arribada de la primavera, si ho veu tot fosc, això vol dir, si hi ha lluna 

“bruna”, sinó se’n torna al seu cau per estar-hi quaranta dies més cregut que la hivernada encara 

no ha acabat. La dita de l’ós, de fet, ens senyala el Carnaval, els ritus lunars que acomiaden 

l’hivern, aquelles festes mòbils que amb la Candelera com a primera data possible se celebren 

per l’última lluna nova d’hivern, ubicada quaranta dies abans de Pasqua –la primera lluna plena 

després de l’equinocci de primavera. 

 

Que el trànsit de les ànimes depengui de la lluna s’explica en la creença que quan creix 

aspira les ànimes dels morts i, després, quan minva les envia cap al cel Empiri. Un procés de 

transmigració que no sempre és tan favorable, sinó quan el Sol en el seu curs anual creua la Via 

Làctia, via que mitològicament podem entendre com el camí de les ànimes.121 Els difunts, per 

tant, esperen, sota terra, l’arribada de la llunació propícia, la que amb l’ajuda del sol obre la porta 

a través la qual accedir a la via astronòmica de la llum; conjunció que succeeix, anualment, per 

l’última lluna nova d’hivern –a l'hemisferi nord. És per això que, el Carnaval amb els seus ritus 

està destinat, en primera instància, a afavorir l’accés dels esperits a aquesta “bomba d’ànimes” 

que és la lluna (Gaignebet 1984: 22 i 23) . 

                                                
119 Recordem que l’ós també se l’anomena Martí, en zones dels Pirineus, dels Alps o dels Carpats, en 
referència al mateix sant Martí que, en diverses hagiografies, domestica la temible fera en una bèstia dòcil 
sotmesa a ser el transport de bisbes dedicats a fer arribar la paraula de Déu a pobles d’alta muntanya. 
Recordem també que el mot Martí està compost per l'antiga arrel -art que significa ós brú. 
120 Aristòtil en la seva Història dels animals ja en parla del “pet de l’ós”. 
121 El sol i tot el sistema solar està en la Via Làctea, el que es vol dir és que la Terra, el Sol i la Via Làctea 
estan alineats de tal manera que de nit no es veu la via Làctea ja que hi és de dia quan és eclipsada pel sol, 
això succeeix al mes de febrer. 
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Per garantir que les ànimes dels morts siguin aspirades pel satèl·lit que les projecta cap a la 

Via Làctia, els rituals d’hivern han de procurar, en primer lloc, que els esperits s’escapin de les 

tenebres, cosa que només succeeix si l’ós surt de la cova. Com que, segons la dita, l’ós només 

surt si ho veu tot fosc, cal, doncs, ennegrir-ho tot; d'aquí l’existència dels emmascarats de sutge 

que a més a més d’estar presents des de la Candelera fins a l’últim dia de Carnaval, també, van 

sorgint abans amb la intenció que desvetllar l’ós alliberi més ànimes i invoqui una primavera 

avançada. Quan tot està ennegrit, personatges emmascarats de blanc apareixen per 

emblanquinar-ho tot i imitant el pas de les fases de la lluna, que canalitzen l'ascensió de les 

ànimes i marquen la fi de l’hivern, s’escenifiquen unes lluites rituals dels negres contra els 

blancs (Gaignebet 1984: 14). Lluites, al capdavall, fertilitzadores, car les ànimes en el seu viatge 

cap al més enllà inflen els cossos astronòmics que, al febrer, propicien l’inflament làctic de les 

plantes, dels pits i del fal·lus. I és que, les ànimes, després de ser alliberades de les tenebres pel 

pet de l’ós, inflen la lluna, satèl·lit que en desinflar-se les ruixa cap a la Via Làctia –“llet dels 

déus”– on, segons Plini, es dipositen les ànimes.  

Així que, en les festes d’hivern que canalitzen les ànimes, podem identificar clarament 

personatges de negre i altres de blanc. Generalment, els emmascarats foscos encarnen la lluna 

bruna i per extensió la bèstia peluda i ultraterrenal que allibera les ànimes dels morts, per això 

fan l’animal disfressats amb pells alhora que duen campanes o fuets amb què desperten l'ós i 

espanten els mals esperits. Els emmascarats de blanc, tan característics del Carnaval, són els que 

lleven les ànimes amb la farina i les impulsen cap a la lluna amb flatulències, follamentes o 

ventant les seves amples camises de dormir. Segons les teories de James Gorge Frazer totes 

aquestes personificacions de la lluna plena van amb vestimentes blanques i realitzen salts rituals 

per propiciar que els vegetals dels teixits i dels cereals creixin ben amunt. Alguns d’aquests 

personatges follegen als assistents amb bufetes de porc inflades; un instrument blanc i rodó que 

per contenir aire manté en el seu interior l’esperit de la dita bèstia, joc que, a més de garantir la 

pervivència de l’espècie porcina, que tanta prosperitat dóna en temps de fred, amb els seus cops 

dirigeix les ànimes i fertilitza els ventres de les dones. 

El porc i el ritu de la seva matança, tan clau dins del cicle de les festes d’hivern, guarda 

simbolismes que fàcilment podem relacionar amb els de l’ós. Per una banda, ambdós animals, 

per ser considerats propers a l’ésser humà, estan cristianament carregats de vicis i pecats. I per 

altra banda, les matances del porc abracen el temps previ i posterior a la hibernació de l’ós, 

doncs, comencen per Sant Martí i finalitzen per l'últim dia gras del Carnaval. Dit això, el porc és 

la bèstia domèstica, familiaritzada amb la llar, que es mata a l’hivern perquè és quan és més 

grassa. Del porc se n’aprofita tot, amb el seu greix fins i tot se’n feien les espelmes que guien les 

animes dels morts. La seva carn permet passar la cruesa de l’hivern i fer l’última atipada per 
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Carnestoltes, mot que etimològicament significa “carn llevada” o “carns tretes”, temps previ a 

l’abstinència religiosa de la Quaresma (Caro 1979: 37). A l’edat mitjana, de fet, no hi havia 

només Carnestoltes de Quaresma, les quals anunciaven la primavera, sinó també “les 

Carnestoltes d’Advent” que, anunciaven l’hivern, se celebraven amb la matança del primer porc 

en les festes de sant Martí.122 Entenem que el consum del porc compleix els excessos que tant 

ajuden a espantar els mals esperits i a fertilitzar els cossos, ritus fortament carnals, especialment 

propis en temps de Carnestoltes, on l’ós també hi és present, sobretot en els jocs de màscares que 

s’hi barregen. El porc i l’ós són, per tant, dues bèsties que en instigar vicis de la carn es troben a 

l’altra cara de les santes festes.  

El Carnaval són unes festes molt complexes, de les quals n’anirem parlant, ara, però volem 

acabar d’aprofundir en la tasca psicopompa que hi exerceix l’ós. Un cop entenem que les ànimes 

transiten inflant els cossos, podem comprendre que l’ós quan resta soterrat s’infla de difunts i al 

sorgir els expulsa, segons la dita, mitjançant un gran pet. Tanmateix, alliberi o no alliberi les 

ànimes dels morts, segons l’imaginari popular, l’ós ha de morir car en la seva mort es troba la 

salvació total dels difunts, la destrucció del mal i la resurrecció de la vida. L’ós, en definitiva, és 

un geni que mor amb l’hivern i reneix amb la primavera, procés a través del qual els difunts, 

ajudats per la lluna i el sol, també acaben per exercir una funció fertilitzadora. Després de les 

escenificacions de la mort ritual d’emmascarats d’ós i de tota mena de figures salvatges i 

boscanes, que tenen lloc com a representació de les últimes festes d’hivern, mor el drac, la bèstia 

ultraterrenal més representativa de l’infern. El drac és la personificació de les tenebres que, com 

la foscor, apareix amb la tardor i s'acomiada amb la primavera. I és que, després de ser dominat i 

enviat a l’infern per sant Miquel –29 de setembre–, torna a sorgir amb força per la primavera 

moment quan sant Jordi –23 d’abril–  muntat en el seu cavall blanc el mata definitivament. El 

vessament de la sang del drac fertilitza els cereals, els ramats i les vinyes, mort que, com la de 

l’ós, no pot simbolitzar altra cosa que la fi del mal i la salvació de les ànimes.  

L’ós i el drac són guardians del regne de les tenebres a través dels quals els difunts poden 

escapar de l’inframón. De fet, Jesucrist, després de ser despenjat de la creu, fou sepultat en una 

cova, aleshores, mort, descendí a l’abisme i per la boca del drac, que simbolitza la porta de 

l’infern, salvà a Adam, Eva i totes les ànimes justes que els precediren. Crist en ressuscitar entre 

els morts venç al “Senyor de la mort” que, pel cristianisme, és la mort i el diable. Jesús, com a 

símbol de la vida, és el redemptor dels morts que obre les portes de la vida eterna. El fill de Déu 

ressuscità el tercer dia, així que la seva commemoració, dins de l’Any Litúrgic, se celebra el 

diumenge de Pasqua. El ciri pasqual i les campanades del dissabte Sant acompanyen la 

                                                
122 Com veiem, les Carnestoltes són festes de lluna nova situades quaranta deis abans de les festes 
litúrgiques de lluna plena, que són, la Pasqua i el Nadal/Epifania. 
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resurrecció del messies i de les ànimes. Les tabalades, com també, el gran terrabastall que es feia 

a les fosques dins de l'església en l’ofici de Tenebres del divendres Sant i a fora, al carrer, amb 

olles i altres utensilis, el dissabte de Glòria, responen a aquesta voluntat popular d’espantar els 

esperits tenebrosos que cobriren la faç de la Terra durant els dies en què el messies estigué a 

l’infern. Temps d’espant, on tornem a trobar grans banquets i el consum de l’ou dur com a acte 

de fertilitat per la nova vida.  

Jesucrist allibera les ànimes per la primera lluna plena de primavera mentre que l’ós ho fa, 

quaranta dies abans, per l’última lluna nova d’hivern. Si ens ho mirem més àmpliament, veiem 

que l’ós és una figura de lluna nova per estar associada amb la foscor i el messies és de plena per 

estar associada amb la llum. Dit d’una altra manera més simbòlica: Crist és l’esperit del Sol, 

astre que il·lumina la lluna, i l’ós és l’esperit de la Terra, planeta que amb la seva ombra 

enfosqueix la lluna. Així que, en el calendari tradicional, trobem les festes cristianes més 

importants en solsticis i llunes plenes, deixant a quaranta dies i en llunes noves les festes 

populars de caràcter més pagà. La data clau que ens permet entreveure aquesta distribució de les 

festes en relació a les fases lunars no és una altra que la Candelera, doncs, si partim que per 

aquesta data hi ha lluna nova ens trobem que l’ós surt quaranta dies després que Jesucrist hagi 

nascut, en aquest cas, en lluna plena. Ara bé, Jesús no surt del bressol –del pessebre– fins a la 

Candelera, moment quan és presentat al temple i, segons els evangelis, neix com a Déu. Així que 

d’alguna manera, Jesús i l’ós es manifesten al món al mateix moment, sincronia que ens porta a 

recordar els mites de l’home salvatge, com el de Joan de l’Ós –també anomenat Joan Quaranta–

, que neix com a heroi quan surt de la cova. 

Els grans profetes i messies feren un dejú de 40 dies, que l’ós també fa. I en el si del 

sincretisme popular Jesucrist i l’ós corren la mateixa sort: ambdós són sacrificats ritualment per 

redimir el mal, alliberar els morts i ressuscitar tot regenerant el cicle vital. A ulls dels creients, si 

Jesús compleix la funció d’anyell de Déu, podem dir que l’ós és una mena de boc expiatori. 

Anyell del Diable en el sentit que el cristianisme, en el seu afany per eliminar les tradicions 

paganes i ancestrals, ha escollit carregar tot el mal sobre ell. 

 

 

3. Rei dels folls 
 

La conjuració de l’hivern i la invocació de la primavera no se simplifica únicament en 

lluites rituals d’emmascarats de lluna fosca contra els de lluna plena. Aquest cicle de festes 

d’hivern que comença per la fi de les feines camperoles i que conclou per l’inici del curs que ve, 

regenera el cosmos de l’any mitjançant tot tipus de rituals que en essència han de ser caòtics. 
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Segons el pensament antic, l’ordre establert es regenera amb la manifestació del seu contrari. 

Desordre que festivament es tradueix bàsicament en una inversió de rols, escenificacions on 

podem trobar: persones que fan l’animal, com també animals domèstics que se’ls fa representar 

personalitats importants; homes que fan de dones i dones que fan d’homes; grans que fan de nens 

i viceversa; o pobres que fan de rics. Moment de repòs dels camps i de les feines camperoles, on 

per uns dies manen els qui no ho acostumen a fer; són, en definitiva, les grans festes, socials, 

dels més desfavorits.  

A l’antiga Roma, en dates pròximes al solstici d’hivern –del 17 al 23 de desembre–, se 

celebraven les Saturnals, les festes en honor al déu de l’agricultura que marcaven l’aturada de les 

feines camperoles i, per extensió, de tota la societat romana. Temps extraordinari on els 

delinqüents no podien ser jutjats i els esclaus es vestien de persones lliures; manifestacions que 

per estar ubicades en els dies més foscos de l’any anaven acompanyades de torxes i espelmes 

que cridaven la nova vinguda de la llum. Aquesta naturalesa de les Saturnals, en barrejar els ritus 

de l'arribada de la llum amb els ritus d’inversió de rols, fou assimilada per l'Església amb el 

Nadal i les Llibertats de desembre.  

Com que el culte cristià de l’adveniment de la llum està representat per l’arribada d’un 

infant que és el salvador, tots aquests ritus romans d’inversió foren assimilats en festes dedicades 

principalment a la infància. Així és que les festes tradicionals d’hivern comencen commemorant 

el Regne de la infància; nens i nenes són els protagonistes de les festes de sant Nicolau (6 de 

desembre), Nadal (24 de desembre), Sants Innocents (28 de desembre), Epifania (6 de gener).  

En aquest món al revés, que són les festes d’hivern, el rei de reis també troba el seu invers 

amb l’encarnació popular de l’anomenat rei dels folls. Aquestes festes medievals dels Folls de 

desembre encara ara perduren en la festa dels Innocents, de Reis i de Carnaval. La dotzena nit 

després de Nadal – the Twelfth Night – ens acosta a la celebració de l'Epifania i el dia de Reis (6 

de gener), festa en què també apareixen emmascarats de negre123 i on al jove a qui li toca la fava 

és elegit rei dels folls. Xitxarel·lo que tradicionalment colpejava els caps amb una bufeta inflada 

i incitava tothom a veure. La fava, que segons els pitagòrics, participa de l’ànima i es 

desenvolupa en quaranta dies dins d’un embrió, marca un temps de flatulències i follamentes que 

ens porta al Carnaval.  

Els folls són aquells d’esperit innocent que procuren tenir el cap buit, estar alliberats de 

preocupacions quotidianes, per tal que el pneuma, “el vent que és l’esperit”, els pugui omplir i 

                                                
123 Si ens fixem en les fases lunars que tant porten de cap a l'ós, podem dir que la festa de Reis, tot i ser 
una data clarament solar, correspondria a una festa també relacionada amb la lluna nova, car està situada 
una mitja lluna després del solstici d'hivern. Les festes de Nadal, com hem explicat, correspondrien a una 
teòrica lluna plena, ja que passada una lluna i mitja hi ha la Candelera, festa solar que clarament se la 
relaciona amb la lluna nova. 
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parlar directament a través d’ells, tot ingerint menjars flatulents i deixant escapar els gasos dels 

vins (Gaignebet 1984: 35). Són els encarregats de follar els vents, de fer circular les ànimes tant 

en els cossos dels humans com en el conjunt de la màquina universal, uns personatges que com 

hem esmentat anteriorment estan clarament relacionats amb els vents de febrer tan presents per 

sant Blai i amb el pet de l’ós que allibera les ànimes dels morts.  

Des dels Innocents fins al Carnaval, els folls, embriagats per l’esperit del vi, participen de 

la inversió del món encarnant figures burlesques entre les quals destaquen els homes que es 

vesteixen de dones, com la dona que pareix algun animal o la que duu un nen que de fet és un 

home fornit disfressat de nen petit (Gaignebet 1984: 33). En les Matronals romanes –l'1 de 

març– les dones també escenificaven inversions de sexes, i per les Lupercals –el 15 de febrer– 

s’escenificava les festes on les dones eren fuetejades per homes vestits de llops. L’ós, l’animal 

que és ”l’ancestre” per certes tradicions paganes o “disfressa del diable” i “animal d’escarni” per 

l'Església, és, també, una figura comuna a encarnar entre els destinats a invertir el món durant les 

festes d’hivern i de Carnaval. I és que, el plantígrad, dins del folklore representa l’origen 

salvatge, un estat ancestral i proper al dels animals que per naturalesa és oposat al civilitzat. Els 

qui fan d’ós o d’home salvatge són els qui porten el desordre al poble, caos que no finalitza fins 

que són sotmesos a l’ordre dels homes, en jocs on s’escenifica la mort del salvatge i el naixement 

del civilitzat, sovint representat en una evolució d'una mateixa figura que de salvatge muta a 

persona civilitzada. Aquestes figures d'esperit ursí, que han de ser civilitzades, formen part del 

judici i la mort del rei efímer Carnestoltes, representació clau que dóna fi a les festes d’hivern.  

Des de sant Martí –teòricament les festes de la primera lluna nova de l’hivern popular– fins 

al carnaval –l'última lluna nova de l'hivern popular–, el vi és l’esperit d’aquells folls que 

fàcilment poden fer l’ós. Com que segons el parer popular, l’ós, de fet, és una persona 

disfressada, i la disfressa és de fet un atribut de la infància i més encara de la joventut, tots els 

joves que vulguin “fer l’onso” només cal que es cobreixin amb una pell i, embriagats pel vi, es 

moguin tambalejant-se, atrevint-se a fer tota mena de jocs indecents que al capdavall remeten al 

sentit fecund de la bèstia. És en aquest context que el ritu de civilitzar la figura de l’ós o el 

salvatge, el qual s’escenifica afaitant o traient la pell peluda a l’actuant, esdevé un ritu de pas. Un 

cop que se’ls ha destruït la disfressa, els joves, passen a ser homes adults, civilitzats.  

Com podem observar, la primera part de les festes d’hivern fa referència al regne de la 

infància, al renaixement de la llum; mentre que la segona part –a partir de Reis– a la joventut, 

regne que, després dels ritus de fertilitat propis de lluna nova, finalitza amb ritus de pas com 

l’enterrament de la disfressa, símbol de la innocència. 

 

Per altra banda, Joan Amades, en referència a altres màscares pròpies de follies de 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

84 

treballadors dels boscos que tots ensutjats i abillats amb elements silvestres escenificaven reis o 

genis peluts de la natura a l'hivern i també a la primavera, i perquè no tot l'any, ens diu: 
  

Els bosquerols, pegaires i carboners de les nostres muntanyes s'havien 
lliurat a gresques que probablement podien recordar cerimo ̀nies 
dedicades a divinitats bosquetanes que, me ́s o menys desdibuixades, 
perduren encara en les tradicions de la població boscana. Les gents de 
muntanya parlen a la mainada amb un to d'indecisa incredulitat de l'Home 
de molsa i de l'Home d'escorc ̧a, als quals en alguns casos anomenen Jan, 
nom propi d'e ́ssers mi ́tics per excel·le ̀ncia i que distingeix la divinitat dels 
boscos de bona part de la carena pirinenca dels vessants d'enc ̧a ̀ i d'enlla ̀. 
El primer té tot el cos de molsa i el segon va vestit d'escorc ̧a. Aquests 
personatges so ́n els amos i els reis del bosc i de tots els arbres i esbraven 
llur fu ́ria contra els qui els ofenen o els so ́n desafectes. Tambe ́ dominen 
les faristeles boscanes. Aixi ́ mateix parlen d'en Jan Pelut, gran amic d'en 
Jan de l'Onso Pelut, que no so ́n un mateix; el primer va despullat i duu 
tot el cos cobert de pe ̀ls, a ̀dhuc la cara, pero ̀ no so ́n pas pe ̀ls animals, sino ́ 
vegetals, formats amb brins d'herba. Aquest personatge e ́s tambe ́ l'amo de 
tots els arbres i de totes les herbes del bosc, i governa tots els llops, que 
fa anar cap on vol i els mana atacar els ramats dels qui no li so ́n amics, un 
semblant com fa el Pare Llop, amb el qual es confon. En Jan de l'Onso 
Pelut e ́s fill d'un o ́s i d'una noia, i mena i governa els o ́ssos. En Jan Pelut 
vers el Pirineu oriental es confon amb els simiots, mena d'e ́ssers mig 
persones i mig be ̀sties, peluts de tot el cos, que vivien pels arbres i feien 
tant mal com podien als ramats i als conreus. (Amades 1952: 348) 

 

 

4. Pervivències de festivitats ursines europees 
 

L’ós amb la seva hibernació, com bé hem explicat, guia les ànimes dels morts, trànsit que 

succeeix en l’estació més tenebrosa, l’hivern. El seu despertar, per tant, allibera els esperits de 

les tenebres i anuncia la primavera. Dit d’una forma més simbòlica: de la foscor, l’ós, fa renéixer 

la llum. Les festes d’hivern europees, dedicades a expressar dramàticament aquest temps de 

foscor i claror, estan plenes de màscares i disfresses que, a més de ser representacions 

clarobscures, manifesten la familiarització que compartim amb la figura ancestral de l’Ós, doncs, 

segons el saber popular, sota el pelatge fosc del plantígrad hi ha un ésser humà. Passades les 

foguers de Sant Martí, i els primers repicar d'esquelles, “Sant Nicolau obre les festes amb clau”. 

 

4.1. Sant Nicolau 

 

 El dia de Sant Nicolau –6 de desembre–, l'escolania del monestir benedictí de Montserrat 

celebra el Bisbetó, festa on un dels escolans del primer curs és entronitzat bisbe per un dia. El 

Bisbetó és una pervivència dels Episcopellum que des del segle XIII es representaven a les 
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catedrals europees on s'ordenava un bisbe infantil o juvenil que assistia a l’ofici solemne i 

donava la benedicció en clau paròdica  (Massip 2011: 2). Inversió de rols pròpia de les llibertats 

de desembre i dels reis de carnaval que per sant Nicolau és interpretada per nens. Sant Nicolau és 

el patró dels infants, una figura prou coneguda encara ara per la mainada de les escoles de 

primaria que el 6 de desembre representen una petita obra de teatre acompanyada d'una cançó 

que narra la història de tres infants que després de ser esquarterats en mil bocins per un malvat 

carnisser varen ser ressuscitats per Nicolau. 

 

La vigília de Sant Nicolau és la primera festa d’hivern on apareixen clarament 

emmascarats que escenifiquen la contraposició de la llum i la foscor. L’arribada de Nicolau 

enceta el regne de la infància, ell és el vell que en nom de l'Església ve a ressuscitar les ànimes 

dels infants. Tanmateix, el sant de barba blanca no ve sol, sinó acompanyat pel seu doble de 

barba fosca (Fig. 84). El lluminós Nicolau felicita els bons minyons, mentre que el seu company 

tenebrós castiga els infants desobedients. Aquest personatge emmascarat de negre que espanta la 

mainada és un vell boscà encadenat, sotmès a Nicolau, que duu unes branques o un fuet per 

assotar els nens malcriats i un cistell a l'esquena o sac amb què amenaça d’emportar-se’ls (Fig. 

85). Després d’aquesta primera visita, santa Claus torna per Nadal per portar regals a aquells 

infants que hagin fet bondat i els que no s’hagin comportat bé se’ls endurà el seu company, 

“l’home del sac”. Aquest personatge aspre, advers a sant Nicolau, molt popular en el folklore 

alemany on és conegut amb el nom de Knecht Ruprecht, és una figura que es troba documentada, 

a partir del segle XVII, en la processó de Nadal de Nuremberg (Siefker 1997: 150). Comparar 

aquesta parella nadalenca amb els sants de l’alta edat mitjana que sotmeteren l’ós mitjançant la 

paraula de Déu es fa inevitable. Una parella de vells místics, “servents de Crist”, que en si, són la 

mateixa figura de “l’ancestre”124, que l'Església desdoblà per tal d’atribuir-se el barbut benefactor 

i arraconar com a malèfic el barbut d’aspecte més salvatge, assimilat a tradicions paganes. 

A Suïssa, el barbut boscà, que amb túnica marro i fanalet segueix a sant Nicolau, va 

acompanyat dels Butzlis o Schmutzlis, joves amb capa de color negre i emmascarats de sutge que 

fan sonar cascavells i assoten amb un feix de branques als més petits (Fig. 86). A la població de 

Küssnacht, els tenebrosos Schmutzlis són personificacions oposades als Samichlaus, joves vestits 

de blanc amb torxes que il·luminen el pas a sant Nicolau; processó anomenada Klausjagen, on 

també surten homes vestits de blanc que fan sonar grans esquelles de vaca. 

A poblacions dels Alps austríacs el vell boscà que acompanya sant Nicolau és substituït o 

acompanyat, no per joves emmascarats de sutge, sinó, per un reguitzell de dimonis peluts de 

                                                
124 “Ancestre”, “avi” o “vell de les muntanyes”, és un dels molts sobrenoms que, com ja hem explicat, 
antigament, tradicions indoeuropees i d’arreu de l’hemisferi boreal donaven a l’ós. 
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grans dimensions anomenats Klaubauf o Krampus –de krampen, que en alemany antic significa 

“urpa”. Els joves disfressats de Krampus, com els de Bad Gastein (Salzburg) (Fig. 87), van 

generalment coberts d’un pelatge de pell de moltó o de cabra, tenen banyes, ensenyen una llarga 

llengua vermella, agiten cadenes, fan sonar esquelles que duen a la cintura, espanten els nens 

desobedients, empaiten les minyones i s’encaren contra els més grans. A Berchtesgaden, 

població dels Alps bavaresos, aquests dimonis peluts tenen una estètica més camperola per anar 

recoberts de palla, són els Buttnmanndl (Fig. 89-90). Íntegrament de palla i, per tant, 

personificacions de l’estiu i de l’any passat, ho són els Schab o Strohschabe de Bad Mitterndorf, 

figures que en comptes de banyes tenen dues llargues antenes. Segons la tradició local, aquestes 

garbes d’estètica insectívora, que simbolitzen el bon temps, donen pas a la processó de Sant 

Nicolau fent espetegar els seus fuets per tal d’espantar els mals esperits de l’hivern. La 

Nikolospiel de Bad Mitterndorf, no només està formada pels Schab, sant Nicolau i els Krampus, 

sinó per tota una companyia de personatges arquetípics com: un home salvatge pelut que dóna 

caramels, el cavaller del cavall blanc, la cabra de la fertilitat, el sacerdot, el vigilant nocturn, el 

dimoni, l’àngel, la mort amb la dalla, un ferrer o carboner que ho ensutja tot i un vell begut que 

mor en la representació teatral (Fig. 91). Els acompanyants de sant Nicolau més comuns, que es 

barrejaven en aquesta mena de teatre popular, present en pobles de l’Europa Central com també 

del Sud-est, eren l’encadenat d’aparença ursina, l’àngel, el cavall blanc, la cabra i la mort (Fig. 

92).  

“L’ós”, “la cabra”, “la cigonya” i “el cavall”, són animals de tradicions paganes, que a 

l’hivern eren representats com a símbol de fecunditat i prosperitat en captes gitanes i de 

camperols. A Polònia, en certes representacions populars d’advent on la presència de sant 

Nicolau era quasi imperceptible, hi destacava la figura de “l’ós”, “la parella de nuvis”, “el 

metge” i “la cigonya” que segons la creença popular és la que porta els bebès. Aquests grups que 

en polonès s’anomenen Mikolaje (“Nicolaus”) conformaven un alegre conjunt d’emmascarats 

d’estètica gitana que cantaven i ballaven casa per casa escenificant “el joc de l’ós” i “el part de la 

núvia”. Actualment, però han perdut el costum de sortir al desembre i ho fan més aviat per festes 

de Carnaval, on la figura tradicional de “l’ós de palla” o del modern “gran ós de peluix”, després 

d'haver ballat amb tot el poble, mor escopetejat per un caçador i, seguidament, és revifat amb un 

got de vi negre. Una peça de teatre popular recurrent que, com veurem més endavant, la trobem 

arreu d’Europa, sobretot als carnavals piemontesos i pirinencs. 

La figura de l’ós forma part, doncs, de captes d’emmascarats que comencen a sortir per les 

festes del sant protector dels infants, primeres expressions dramàtiques desordenades que van 

apareixent al llarg de l’hivern per tal d'allunyar els mals esperits i invocar la vinguda de la llum, 

a favor de la protecció i prosperitat de la regeneració de la vida, la fecunditat i la fertilitat. 
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Representacions que culminen per Carnaval, les festes de lluna nova que acomiaden l’hivern. 

 

Nicolau, sant que és vist com el mateix Pare Noel, és un personatge que el cristianisme 

utilitzà per eclipsar les figures paganes propiciadores de llum i fertilitat, tan essencials en les nits 

més fosques de l’any. El savi barbut que baixa de les muntanyes per portar la felicitat a les llars 

és una figura originalment pagana que fou cristianitzada amb la imatge de sant Nicolau. Santa 

Claus, en provenir de les profunditats de la natura, antigament se’l representava amb 

indumentària verda en lloc de l’hàbit vermell, fruit del seu procés de sincretització. Barbut, pelut 

i d’indumentària arbòria, era com es caracteritzava, a finals de l’edat mitjana, precisament, 

l’home salvatge, el personatge d’orígens mitològics ursins present en les festes d’hivern, de 

caràcter fertilitzador, que invocaven la primavera. Podem insinuar que a l’ombra del vell 

rabassut i rialler que baixa de les neus per dur prosperitat perviu la figura de l’ós, no només per 

estar relacionat amb l’home salvatge sinó, també, perquè, com sabem, el plantígrad fou un 

animal venerat i temut per les cultures indígenes com també populars que li atorgaren el 

sobrenom “d’Avi de les muntanyes” o “El de la barbeta”, entre molts d'altres. 

 

4.2. Sant Tomàs, Nadal i Sant Joan 

 

La figura del místic boscà és una figura clau en el mateix dia del solstici d’hivern que el 

catolicisme ocupà amb Sant Tomàs apòstol –el 21 de desembre–, el servent de Déu que era 

llenyataire. Les festes de sant Tomàs, al celebrar-se el dia més curt de l’any i per tant la nit més 

llarga, es caracteritzen per estar carregades de manifestacions de l’ombra i la claror, en 

representacions de mort i fertilitat. Abans de la segona guerra mundial, en pobles d’Àustria 

tenien lloc les processons Thomas Niglo, comparses encapçalades per un personatge barbut i 

salvatge, emmascarat amb pells d’animal i armat amb un llarg bastó acompanyat dels Tomàs 

Blancs, dos homes vestits de blanc amb espelmes, com a portadors de la llum (Revelard – 

Kostadionova 1998: 24). Els homes que es vesteixen de blanc com a símbol de fertilitat, són 

unes figures que a poblacions hongareses encara ara surten per santa Llúcia –13 de desembre, 

festivitat que abans de la reforma del calendari de 1582 se celebrava el 23 de desembre i es 

corresponia al solstici d’hivern–. Disfressats amb robes blanques, els homes es transvesteixen de 

Llúcies, dones immaculades, com a símbol de puresa i portadores de la llum. Actualment, a 

Suècia, el dia de Santa Llúcia compareixen a les esglésies cors de noies vestides de blanc, entre 

les quals una d'elles destaca per portar una corona d’espelmes. 

Tinguem present que a la vetlla de Nadal, just abans de la Missa del Gall, en algunes 

esglésies del Mediterrani apareix el “sibil·ler”, un nen de veu blanca vestit de dona que interpreta 
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el cant de la Sibil·la Eritrea. Sacerdotessa profètica que empunyant una espasa anuncia 

l'adveniment del Salvador i del Judici Final. Un cant, avui també interpretat per noies, que es 

tracta de la cerimònia romànica i la melodia gregoriana més arcaica que perviu a Europa des del 

segle X (Massip 2011: 4-5). Actualment, es canta tradicionalment en temples de Mallorca i a 

l’Alguer, mentre que a Barcelona i a altres esglésies mediterrànies s’ha recuperat la tradició. 

Tornant a la figura més propera a la de l'ós, ens trobem que el vell salvatge de les 

muntanyes portador de prosperitat és qui antigament duia l’arbre de Nadal i el Tió, com la mítica 

imatge del salvatge que duu un gran tronc arrencat de socarrel. El Tió català, el Tizón aragonès o 

el Cachafuòc occità, és un tronc que es recollia el dia de Sant Tomàs i s’utilitzava per encendre 

el foc ritual de “les dotze nits més llargues de l’any”, de Nadal a Epifania. La crema d’elements 

arboris per Nadal és un ritual pagà de purificació i del naixement de la llum que es manté, per 

exemple, en la Fia-Faia de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola. I pel que fa l’home de les 

muntanyes que porta regals, actualment identificat amb el Pare Noel, trobem la seva 

representació precristiana en l’Olentzero d’Euskal Herria (Fig. 93), un personatge solitari que viu 

en les muntanyes fent carbó vegetal. També podem dir que el carbó, o el sutge, és un element 

sagrat de tradicions paganes que perviu en la tradició cristiana del dia de Reis com a regal 

pejoratiu que els reis d’Orient obsequien als nens que no s’hagin portat bé. Hem de recordar que 

sant Josep, el pare putatiu de Jesucrist, era fuster, per tant, també, està directament relacionat 

amb la matèria llenyosa. 

 

Just passat Nadal i Sant Esteve ve Sant Joan Evangelista –el 27 de desembre–, una 

celebració d'hivern al pol oposat de la de Sant Joan Baptista, així ho diu el refranyer: “De Sant 

Joan de juny a Sant Joan de Nadal, mig any per igual”. A les Balears, on sant Joan Baptista i sant 

Joan Evangelista apareixen junts a moltes esglésies, és tradicional el ball de Sant Joan Pelós. 

Precursor de Jesús que surt caracteritzat amb una màscara de rostre pilós, a Pollença pel Corpus i 

a Felanitx per Sant Joan de juny. Per les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca surt un 

altre tipus de sant Joan també pilós anomenat S'homo des Be. Un home descalç tot vestit amb 

pells de be que sobre les seves espatlles porta un xai viu; petita processó acompanyada pel so del 

tamborí i el flabiol. Totes elles són representacions que tot i fer-se, actualment, a l'estiu, a l'edat 

mitjana es feien a l'hivern: 

 
La Consueta del Sagristà de la catedral de palma (1511) descriu com a 

cerimònia del 27 de desembre l'aparició d'un eclesiàstic disfressat de sant Joan 

Baptista que ha d'anar “ab una esclavina negra pilossa, senyit ab una corda 

d'espart, descals ab espardenyes, lo qual aporterà ab lo bras esquerra un anyell ab 

diadema, e ab la mà dreta aporterà una creu [ab] un títol qui dirà Ecce Agnus 
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Dei, e una penitència de pilotes de mar... e aporterà màschare”. L'Església, que 

havia situat la nativitat de Crist al solstici d'hivern, quan el dia comença a 

créixer, ulteriorment col·locaria sant Joan al solstici d'estiu, a partir del qual el 

dia comença a curtejar, i això per tal d'ajustar-se a les paraules evangèliques 

proferides pel precursor: “Ell (Jesús) ha de créixer i jo (el Baptista) he de 

minvar” (jo 3, 30). (Massip 2008b: 37-8) 
 

4.3. Sant Silvestre, Any Nou i Reis 

 

 La figura del vell boscà pren especial protagonisme per Sant Silvestre (31 de desembre) 

amb la intenció de morir per dir adéu a l’any, ja que tal com diu la dita, “Sant Silvestre el darrer 

vespre”, avui mor l’any vell. En la festa del Pi de Centelles (el 30 de desembre) se celebra aquest 

final d’any amb la tala de l’arbre, ritual dedicat a santa Coloma125 (31 de desembre) patrona 

encomanada a propiciar un bon any nou a tots els centellencs fidels. L’esperit arbori en aquestes 

festes del solstici i d’any nou pren força en l’encarnació de personificacions silvestres, 

emmascarats plens de vegetació que, com ja hem esmentat, comencen a mostrar-se per les festes 

dels Nicolaus (la nit del 5 de desembre). A Suïssa, on les festes d’any nou tenen lloc del 31 de 

desembre al 13 de gener –l’antiga data de cap d’any abans de la reforma del 1582–, els 

Silvesterkläuse (Fig. 94), unes figures arbòries que duen sobre el cap figures d’animals o 

miniatures d’escenes de la vida rural i que espanten els mals esperits amb l’estrèpit de grans 

cascavells o esquellots de vaca alhora que propicien fertilitat (Revelard – Kostadinova 1998: 32).  

 

4.3.1 Jocul Ursului 

 

 Per Nadal, Sant Silvestre i Epifania, podem trobar l’Ós, com una figura pagana essencial 

a l'hora de celebrar el pas de l’any vell a l’any nou, en grups d’emmascarats romanesos, búlgars, 

eslovacs, txecs, bielorussos o polonesos. Les festes de cap d’any més representatives, al respecte, 

són les de les poblacions romaneses Darmanesti, Comanesti i Bacau, on desfilen desenes de nens 

i joves vestits amb autèntiques pells d’ós (Fig. 95), manifestació que antigament es feia amb 

óssos de debò. A Romania, país on l’ós n’és símbol nacional, també trobem emmascarats de 

vells que acomiaden l’any i espanten els mals esperits amb els seus balls i cops de bastó, com els 

vells de Maramures que acompanyen l'ós (Fig. 96). Les garrotades més salvatges perviuen en la 

Bataia de la Ruginoasa, festa on, el 30 de desembre, els homes de la població moldava de 

                                                
125 Santa Coloma és coneguda per ser reclamada contra els óssos, a territoris d’alta muntanya, com a la 
Vall d’Andorra, se li dedicaren ermites i esglesioles construïdes a velles ósseres i a punts estratègics per a 
obrir pous i parar trampes de la cacera de l’ós (Amades 1950: 260-1). 
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Ruginoasa, dividits entre els de la vall i els de la muntanya, s’enfronten protegits amb unes 

gruixudes màscares barbudes de pells de moltó (Fig. 97).126  

El ritual europeu de cap d’any més significatiu on apareix l’ós és, sense dubte, el Jocul 

Ursului (Fig. 98), una escenificació similar al popular Jocul Caprei (“joc de la cabra”). Aquest 

“Joc de l’Ós” és un ball parlat romanès, de la regió de Moldàvia, que continua celebrant-se per la 

vetlla de cap d’any amb la intenció de donar comiat a l’any vell i anunciar l'any nou. Es tracta 

d'una comparsa de cantants i captaires, on els qui fan d’óssos es rebolquen per terra i s’alcen 

reiterades vegades, escenificant la seva mort i resurrecció. Els versos d’aquest ball de l’ós són 

recitats a ritme de pandero per l’home que fa dansar els joves emmascarats d’óssos. 

Essencialment, es parla de les edats de l'ós i del rebrotar de la vegetació, tot desitjant un any ple 

de prosperitat. És una cançó popular amb diverses variants, la més tradicional és el Jocul Ursilor 

de Bacau. Ens hem atrevit a fer una adaptació aproximada al català mantenint el seu significat: 

 
Bona tarda famílies! / Venim amb l'ós des de la neu. / Si ens convideu, / el nostre 

ós rebreu! / Té! Té! Té! Martí té! / No et rendeixis, no et queixis. / Perquè 

agafaré fort la vara / i rebràs una trompada! / Au vinga, Martí, vés a terra / i 

escolta la meva lletra! Quan eres més xic / eres més bonic, / però ara que has 

crescut / als teus peus he caigut! / Té! Té! Té! Martí té!/  Fes una altra volta així! 

/ Balla, balla, vell Martí! / que et donaré mel de romaní. / Balla, balla dringant / 

com gitano redoblant! / El meu ós del Pirineu (a la cançó original hi diu: de 

Espania) / que l'he portat amb el trineu (sania)! Balla, balla, ós guillat / sinó vols 

quedar ensutjat! / Fes la roda ben estirat. / Té! Té! Té! Martí té! / Balla, balla, no 

et quedis parat! / Fulla verda d'avet, / el meu ós amb dos ossets, / fulla verda de 

dudau (mala herba), / el meu ós de Bacau / amb vostès ha estat / i el ball de l’ós 

ha dansat. / Té! Té! Té! Martí té! / No et rendeixis, no et queixis. / Balla, balla, 

ós, / que ja maduraran les cireretes d’arboç, / engreixaràs més que massa / i 

ballaràs de casa en casa. / Salta ben amunt, bota / com l'any que s’esgota! / Au 

vinga, fes una reverència / per saludar l’audiència! / Fulla verda del gra (sègol), / 

l’ós, ara sortirà! / Fulla verda de roure. / Salut caps de família! / Feliç any nou.127 

                                                
126 A finals de desembre del 2009 vaig estar als carnavals d’any nou de la Moldàvia romanesa. 
127 La Lídia Potoroaca ha ajudat en la traducció. El text original fa: “Bună seara gospodari! / Venim cu 
ursul din deal, / Dacă bine și voiți / Ursul nostru să-l primiți! / Na! Na! Na! Martine, na! / Nu te da, nu te 
muia, / Că pun mâna pe nuia, / Și nuiaua-i de răchita, / Hai, Martine, la pământ, / Și ascultă-mă ce-ți cânt! 
/ Când erai mai mititel / Erai tare frumușel, / Dar de când ai crescut mare, / Mă dai jos de pe picioare! / 
Na! Na! Na! Martine na! / Mai întoarce-te așa! / Joacă, joacă, Moș Martine, / Ca-ți dau miere de albine / 
Joacă, joacă tropotit / Ca țiganul la prașit! / Ursul meu din Spania / L-am adus cu sania! / Joacă, joacă, urs 
nebun / Că de nu-ți fac pielea scrum! / Merge roata prăvălită. / Na! Na! Na! Martine Na! / Joacă, joacă, nu 
mai sta! / Foaie verde de brăduț, / Ursul meu cu doi puiuți, / Foaie verde de dudău, / Ursul meu de la 
Bacău / A venit la dumneavoastră / Ca să joace-o ursarească / Na! Na! Na! Martine, na! / Nu te da nu te 
muia! / Joac, joacă, ursule, / Că s-or coace murele, / Mai tare te-i îngrășa / Și prin case vei juca. / Saltă, 
saltă tot mai sus, / Ca și anul care-i dus! / Ia apleacă-te în jos, / Să saluți gazda frumos! / Foaie verde de 
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 Mos Martin, el “vell Martí”, sembla ser una figura de fons per parlar també de la vida 

dels romanesos. I és que, en un moment de la cançó el menador el defineix com l'ós que han 

portat d’Espanya; entenent que fa referencia als gitanos i altres romanesos que, creuant els 

Carpats, van emigrar cap a territoris dels Pirineus.  

En aquests jocs de l’Ós, propis de les festes d’any nou a l'Europa de l’Est, altres animals 

que encarnen les forces vitals i sexuals com el cavall, el cérvol, la cabra o el boc, sovint, simulen 

copular l’Ós –l’óssa– amb la finalitat d’infondre vigor a la natura i fer propícia la renovació de la 

vegetació. I és que, l’ós és l’animal destinat a simbolitzar les forces primordials de la natura; 

segons els registres etnogràfics més antics, qui feia d’ós, originàriament, duia una indumentària 

de tiges seques de pèsols expressant l'aridesa de la terra durant l'hivern i la manca de vegetació, 

més tard, es començà a utilitzar la palla i seguidament la pell de moltó (Revelar – Kostadinova 

1998: 27).  

  

4.3.2 La muerte del oso; la Vijanera 

 

 Aquestes festes d'Any Nou s'estenien fins al sud d'Europa on encara ara es manté amb 

força espectacularitat la representació de la muerte del oso de La Vijanera, el carnaval de la 

població càntabra de Silió que se celebra el primer diumenge de gener, data pròxima a Reis. Al 

matí, els zarramacos –una quinzena de joves amb el rostre ensutjat i el tors cobert amb pells 

d'ovella i uns grans esquellots, que fan sonar estrepitosament quan avancen junts– arriben de la 

muntanya amb l'ós i tot un seguici de figures boscanes. S'escenifica la captura de l'ós i al migdia 

té lloc l'esperat acte satíric de les cobles, el plat fort d'aquesta gran festa tradicional d'any nou, en 

què a molt estirar es canten una vuitantena de quartetes octosil·làbiques, com per exemple: “Son 

los viejos vijaneros / nuestra esencia verdadera / con vosotros gritaremos / ¡que viva la vijanera!” 

(ACAV 2014). Moment en el qual els joves vijaneros fan el repàs de l'any, i s'acaba fent 

al·lusions de l'actualitat local, nacional i inclús internacional. Les cobles es reciten dalt d'una 

tarima i finalitzen amb l'escena esperpèntica del part de la Preñá, en què un home vestit de dona 

pareix una gallina, un garrí o alguna altra bestiola que serà regalada a algú del poble. És després 

del naixement del nou any que l'ós, dominat pel seu amo, és conduït fins a la plaça de l'església 

on els zarramacos, i altres figures carnavalesques que l'escorten, li donaran mort. A la plaça, els 

zarramacos dansen en cercle al voltant de l'ós assetjant-lo amb el so de les seves esquelles fins 

                                                                                                                                                       
secară, / Să ieși ursule afară! / Foaie verde de stejar / Sănătate, gospodari! / La anu’ si la mulți ani.” 
(Ostra.ro 2009) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

92 

que cau a terra, moment quan tots toquen amb els seus bastons la bèstia abatuda (Fig. 99), 

simbolitzant així la victòria del bé sobre el mal. Amb La muerte del oso finalitzen els actes 

pautats que donen pas a tiberis a les tavernes i a les llars.  

  

4.3.3. Straw Bear Festival 

 

 A Whittlesey (Regne Unit), el dimarts següent a la Twelft Night –“la dotzena nit”, com ja 

hem dit, és la vigília de Reis–, la confraria dels llauradors sortia amb un dels seus joves tot vestit 

de palla que l'anomenaven Straw Bear, “ós de palla”. Menat amb una cadena els llauradors i 

segadors feien ballar el noi garbellat, per les cases tot recaptant donacions de cervesa, aliments i 

moneda. Era una capta que iniciava l'inici del temps de llaurar els camps. La palla per 

confeccionar l'ós era seleccionada d'entre les millors collites de l'any. Aquest ós, geni del gra, era 

una tradició molt comuna a poblacions del nord d'Anglaterra que a finals del segle XIX es va 

deixar de fer per culpa de dures prohibicions i a principis dels anys 80 es va recuperar. 

Actualment la població de Whittlesey celebra el Straw Bear Festival el segon cap de setmana de 

gener. El dissabte fan una cercavila de danses tradicionals amb els óssos de palla i els homes 

emmascarats de sutge que els acompanyen, i el diumenge es crema el Straw Bear. El 1999 el 

Straw Bear de Whittlesey es va agermanar amb la festa alemanya de l'ós de palla de Walldürn 

(Frankfurt), la qual se celebra el dilluns de Carnaval. (WSBO 2014) 

 

4.4. Sant Antoni i Carnaval 

 

 Com hem explicat en l'apartat on parlem del místic boscà, Sant Antoni és la figura més 

representativa de l'ermità retirat a la natura que fou temptat pel diable. Dins del calendari la seva 

festa ocupa el cor de l'hivern –el 17 de gener–, moment de matances del porc i de rituals per 

protegir els animals domèstics i de feina. Sant Antoni, amb la benedicció dels animals, els Tres 

Tombs i algunes fogueres i representacions populars de la vida del sant, és una celebració molt 

tradicional als Països Catalans.  

 A l'illa de Mallorca on és tradicional que la figura del diable surti amb la de Sant Antoni i 

el seu ruc, destaca el ball dels dimonis d'Artà. Dos dimonis amb una indumentària negra amb 

l’ossamenta del esquelet pintat de blanc a sobre i caracteritzats amb unes màscares banyudes, de 

faccions vermelles, tapides d'un pelatge fosc –fet amb pells d'anyells negres–, armats amb un 

llarg bastó. Vestits de mort, als nostres ulls bé poden semblar la representació d'uns homes 

salvatges d'allò més malèfics. 

 A les santantonades dels Ports, comarca del País Valencià, sant Antoni vestit amb hàbit 
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marró i creu en mà es resisteix a ser arrossegat per les Diableres –a la Todolella– o pels 

Botargues –al Forcall–, dimonis que el menen amb una corda que duu lligada a la cintura o a un 

braç. Passacarrer animat per les temptacions de la Filandrona o Filoseta –un home transvestit que 

fa de diable encarnat en dona– i uns altres Botargues que copegen la gepa del sant ermità i 

persegueixen a les dones del poble. Representació de teatre popular de carrer que finalitza calant 

foc a una gran cabanya boscana aixecada amb pins al mig de la plaça de l'església. Al nostre 

entendre, podem dir que en aquestes santantonades, Sant Antoni és representat com una mena de 

místic boscà proper a la figura de l'ós, car és capturat, menat i copejat, en aquest cas, per figures 

malèfiques. 

 

4.4.1. L’ós del atàvics emmascarats sards 

 

 Al Mediterrani, les festes de Sant Antoni on surten els emmascarats més plens d'atributs 

salvatges són les de l'illa de Sardenya. El conjunt de màscares més tradicionals d'aquests 

carnavals sards el conformen els obscurs Mamuthones128 i els clars Issohadores129 de Mamoiada, 

els quals surten a ballar al voltant del foc per sant Antoni i desfilen els dies grassos de carnaval. 

Uns sis Issohadores dirigeixen una cinquantena de Mamuthones perquè avancin al mateix pas 

fent sonar les seves esquelles al mateix temps. Els Issohadores, entre l'estrident pas en dansa dels 

mamuthones, llencen una soga a la gentada i atrapen algú, persona que només serà alliberada a 

canvi d'un got de vi. Se sap que antigament els Issohadores utilitzaven la seva soga, sobretot, per 

capturar un jove que feia l'ós, el qual precedia la comparsa.130 

 Mamuthone ve de Maimatto “el furiós” i de Mainoles, un dels tants noms amb què 

s'anomenava al déu Dionís (Concu – Ruiu 2006: 11).  Per altra banda, l'antiga divinitat fenícia de 

la pluja també se l'anomenava Maimone. Les festes de carnaval d’Ulassai, les quals comencen la 

nit de sant Sebastià (20 de gener) i finalitza el dimarts de carnaval, s'anomenen precisament su 

Maimulu i el seu protagonista és la figura de “l'Ós”, s'Ursu, que encarna una mena de víctima 

sacrificial mig home mig animal.  

                                                
128 Els Mamuthones són uns homes ocults rere unes màscares de fusta de vern o perera silvestre pintades 
totes de negre i amb un nas pronunciat, al cap duen una boina i un mocador, vesteixen roba de pana i van 
coberts amb unes pells d'ovelles negres i calcen botes de pastor. A les seves espatlles carreguen una 
trentena d'esquelles de diverses mesures i al coll un grapat de campanes penjant (Concu – Ruiu 2006: 10). 
129 Els Issohadores són uns homes que es destaquen per dur camisa blanca de lli, brusa vermella, 
bandolera amb campanetes i un xal femení lligat a la cintura. Duen una barretina masculina tradicional 
sarda i un mocador de colors subjectat al mentó.  Alguns d'ells es mantenen ocults rere unes màscares 
blanques de fusta (Concu – Ruiu 2006: 11). 
130 L'ós de Mamoiada era recobert amb diverses pells, menat amb una cadena, copejat amb un fuet i quan 
s'escapava se'l capturava amb la soga (Moretti 1967). 
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 El ritual sard d'hivern més suggestiu, a l'estil dels que antigament es creu que es 

dedicaven al déu Dionís, és el de la passió de su Battileddu a Lula. Su Battileddu131 és un home 

vestit amb pells de moltó negre amb el rostre ensutjat i ensangonat que, damunt del seu cap 

cobert per un mocador negre de dona, duu unes entranyes de boc amb la seva cornamenta. 

Aquest home salvatge, que també fa sonar esquellots, amaga sota les seves peludes pells su 

chentu puzone, un estomac de cabra ple de sang, aigua i vi negre. En la representació, uns homes 

ensutjats i esparracats, anomenats  sos Battileddos issocatores, redueixen su Battileduu amb unes 

corretges de cuir i, un cop estès a terra, li obren l'estomac vessant la barreja de sang, aigua i vi. 

Tot seguit algú exclama: L'ana mortu, Deus meu, l'an'irgorgatu!, “l'han matat, déu meu, l'han 

degollat!”. Tanmateix, aquest “déu efímer”, que fertilitza els camps amb el seu sacrifici, 

ressuscita amb el vi. I és que, de fet, la festa comença al final d'aquesta representació quan, 

arroceguen i pugen su Battiledduu a un carro on hi ha un gran barril, fan unes voltes al voltant de 

la foguera que s'ha fet a la plaça i es comparteix tot el vi entre el poble (Concu – Ruiu 2006: 38).   

 Els emmascarats típics de l’illa de Sardenya segurament són el record més viu del que 

haurien pogut ser aquells antics ritus d'hivern mediterranis com les Lupercals dedicades al déu 

Pan. I justament, s'Ussu, s'Ursu, s'Urzu, s'Urthu o s'Ussulu, “l’emmascarat d’ós”, havia sigut, 

fins al segle passat, una figura cabdal dins dels carnavals sards (Moretti 1967). Hem de pensar 

que la figura de l'ós com a boc expiatori dins les fetes dels carnavals sards havia de ser molt 

semblant a la de l'actual su Battiledduu. Segons els vells que Pierina Moretti va entrevistar als 

anys seixanta, l'assalt violent del personatge de s'ussu a l'audiència i les seves entrades 

impetuoses a les cases, havien donat episodis molt sovint desagradables, de tal manera que cada 

cop es va anar restringint més la seva presència, fins a arribar a la seva desaparició total. Segons 

els testimonis, aquest emmascarat no representava ben bé un ós sinó un personatge ferotge 

antropomòrfic portador del caos, que finalment exercia de víctima sacrificial. Aquest esbojarrat 

rol, generalment, l'escenificava un jove emmascarat de sutge, vestit amb pells –de porc senglar, 

ovella, xai, rabosa o mufló, entre d'altres–, carregat amb esquellots i menat amb una cadena o 

corda per uns homes. L'esquema original de la representació consistia a escenificar reiterades 

vegades la seva caça, els maltractaments per fer-lo ballar, les pallisses que rebia estès a terra, els 

laments per la seva mort i el beure vi, com a símbol de consumir la seva sang. L'escenificació 

anava acompanyada per versos no gaire llargs que incitaven la dita bèstia a ballar.  

S'ussu d'Uta, per exemple, anava sobre un carro tirat per uns homes que li deien “roba 'e 

macellu” –“aniràs a l'escorxador!”–, marxa que desfilava sota una pluja de naps i patates, mentre 

que alguns vilatans li allargaven la mà tot dient “mussia ussu!” – “mossega, ós!”– i aquest els 
                                                
131 Su Battileddu en sard significa “l'Inútil”,  encara que el nom originari su Battileius significa “el que fa 
fèrtil els camps”. 
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tocava. A Torpè, el dimarts gras, sortia un jove amb la cara ensutjada, embolicat amb pells i 

carregat de nombroses esquelles, que era animat a ballar amb l'expressió eloqüent: “coraggiu 

berrita 'e moltu, comu bi ses!” –“Va, gorra de mort, que ja hi ets!”. A Buddusò, s'ussu també 

entrava en escena dalt d'un carro ple de campanes i envoltat d'homes amb la cara tapada que 

cantaven: “Ferru frittu, malteddàdu l'ana a colpos de pirone a sa campana, resissìdo bi sono a 

la segare. Ferru frittu, malteddàdu l'ana” –“Ferro fred, han batut la campana a batallades fins a 

arribar a partir-la. Ferro fred, l'han batuda, la campana”132. I a la plaça, els homes formaven un 

cercle al voltant de l'ós, el qual ballava i en acabat era aquest qui entonava uns versos: “duas 

peddes m'appo tusu pro mi faghere unu fodde” –“m'he pelat dues pells per a fer-me'n una bossa”. 

Finalment, en la ronda de ball, entre bromes i rialles era apallissat a cops de pal. A Laerru, els 

menadors copejaven s'ursu amb un bastó instant-lo a ballar al crit de “balla ursu, balla bene, dei! 

dei! dei!” –“Balla, ós, balla bé, au! au! Au!”. A Meanasardo, s'escenificava una veritable cacera 

on s'ursu després de rebolcar-se en una fanguera  tacava i mossegava a tothom qui el volia 

capturar, finalment era menat per un grup d'homes ensutjats i vestits de cuir que bevien vi i el 

copejaven amb puntades, punys i pals. A Tresnuraghes, s'Ussulu, un jove replet de pells de 

moltó negre i ocultat darrera una màscara, era llançat a terra per una multitud que l'apallissava i 

ballava al seu voltant, alternativament. I a Esglésies el qui feia d'ós era copejat amb una branca 

d'olivera. Quan Pierina recollí tots aquests testimonis a través dels vells dels pobles també li 

digueren que a la plaça del Carme de Cagliari havien vist ballar s'Urzu amb un gran nombre de 

sonalls, especialment al pit i les espatlles, que dringava en cada salt amb destresa rítmica 

(Moretti 1967). 

Actualment, diverses poblacions sardes han recuperat les figures més rituals dels seus 

carnavals i amb aquestes la de l'ós. És el cas de s'ussu de Sàsser, s'urthu de Fonni, s'ursu 

d'Ulassai, s'urzu e sos bardianos d’Ula Tirso, o de s'urzu e mamutzones de Samugheo. Recordem 

que l'ós acompanyava, fins i tot, els famosos mamutones e isohadores de Mamoiada, comparsa 

que imaginem molt semblant a la dels no menys arcaics Hartza i Joaldunak dels carnavals 

bascos d'Ituren i Zubieta. Del mateix estil són també l’Onso i les Trangas del carnaval de Bielsa 

i l’Oso i els Zamarracos de Silió que ja hem presentat. 

 La població de Sàsser ha recuperat recentment el s'ussu que antigament sortia el dimarts 

de carnaval acompanyat per uns homes transvestits que també duien la cara ensutjada, un 

mocador de colors al cap i un pal amb unes bufetes de porc inflades. Un acordionista 

acompanyava el sorollam que feien amb les bufetes i, en el punt més poblat de la ciutat, l'ós 

improvisava la seva dansa maldestre acompanyat pel cant d'estrofes curtes o acudits pujats de to. 

                                                
132 En Carles Biosca ha fet les traduccions del sard. 
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 S'Urzu d'Ula Tirso l'encarna un jove vestit amb pells negres de moltó, una pell de senglar 

amb el cap de la bèstia subjectat a mode de casc i un gran esquellot penjant a la cintura (Concu – 

Ruiu 2006: 72)(100). Sota la pell del senglar duu planxes de suro per esmorteir les brutals 

garrotades que rep d'uns pastors ensutjats anomenats sos bardinos (“els guardians”), dels quals 

no se'n pot escapar perquè està encadenat i menat per sos domadores, uns homes de negre 

encaputxats.  En la desfilada hi destaca la figura de su Maschinganu, uns joves d'alta estatura 

sota la pell d'un boc amb cap i cornamenta que quan s'Urzu cau a terra i es apallissat deixen els 

seus garrots sobre el cos de la víctima i, al so d'una acordió, ballen al seu voltant junt amb sos 

bardinos i sos domadores. Similar és s'Urzu de Samuheo, un jove sota la pell d'un cabró amb el 

cap i cornamenta que és sacrificat per s'Omadore, un pastor tot de negre i encapuxat que en una 

mà porta un bastó i en l'altra una soga. En la representació, quan s'Urzu cau a terra un grup 

d'homes abillats amb pells, cornamenta de cabra i nombrosos esquellots, anomenats Mamutzone, 

dansen al seu voltant.  

 La pervivència de s'Urthu de Fonni és la figura sarda més propera a la de l'ós. Es tracta 

de joves àgils coberts amb pells de moltó i amb el rostre ensutjat que a part de córrer s'enfilen 

pels fanals i entren a les cases pels balcons. Cadascun d'ells va menat per sus buttùdos, uns joves 

ensutjats vestits amb un llarg abric negre amb caputxa i una bandolera plena de pipiolus 

(“campanes”). Sus buttùdos a una mà duen un fuet per assotar al salvatge i a l'altra la cadena per 

menar-lo, els esbojarrats óssos es barallen entre ells i s'abraonen contínuament contra el públic 

(Concu - Ruiu 2006: 48).  

 

 4.5. Candelera i Carnaval 

 

4.5.1. Els óssos del Piemont 

 

 Als Alps occidentals, la figura de l’ós la trobem especialment arrelada al Piemont i a la 

Vall d’Aosta, on Sant’Orso –amb la seva celebració l'1 de febrer– és un patró estès al territori. A 

Urbiano el cap de setmana més proper a Sant'Orso i la Candelera surt l'ós: un jove emmascarat 

sota unes atapeïdes pells ovines que empenyen a ingerir grans quantitats de vi al llarg d'un 

passacarrer. Els piemontesos que fan d'ós en aquestes contrades encarnen clarament un geni de la 

natura que no és únicament representat amb pells, també el podem veure tot vestit de plomes a 

Cortemilia, cafit de fulles de blat de moro a Cunico o ple de sègol a Valdieri (Grimaldi – Nattino 

2009: 83). La representació més teatral és la festa de l'orso di segale valdierià, que se celebra 

l'últim diumenge de carnaval, en el qual aquest personatge silvestre, després d'intentar escapar-se 

de les cadenes del seu domador, d'enfilar-se pels balcons i de fer tot tipus d'indecències, és jutjat 
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per un capellà (Fig. 101). La representació s'acompanya amb una recitació de versos, per part del 

sacerdot, que com el destí del rei carnestoltes, clou amb la crema d'un ninot de sègol que, en 

aquest cas, simbolitza el mateix ós. Aquest acte final il·lustra la imatge arquetípica del cristià 

contraposat al salvatge, la dicotomia entre el que és sagrat i el que és profà, tan característica de 

les festes prèvies a la Quaresma. 

 Com ja hem introduït, l'ós de palla és comú al Piemont, a Anglaterra, Polònia, i ho és 

també, en especial, als carnavals alemanys d'Ewattingen, de Bad Herrenalb, de Leipferdingen i 

de Empfingen, entre molts d'altres. A Alemanya, l'ós de palla, l'home de palla o altres 

emmascarats de palla conformen tot un fenomen folklòric compartit entre més de 200 pobles de 

territoris principalment rurals (Baiker 2014). A Empfingen, el dissabte i el diumenge de carnaval 

a part dels óssos de palla –Strohbär– també surten els óssos d'herba –Erbsenbär– i els óssos de 

branques d'avet –Reisigbär– (Fréger 2012: 254). 

 

4.5.2. Els óssos dels Pirineus 

 

 Als Pirineus Orientals, tenim les festes de l'ós del Vallespir (Vid. 1-3). Tres pervivències 

que se celebren en dates compreses entre la Candelera i Carnaval. L'ós de Prats de Molló, d'Arles 

de Tec i de Sant Llorenç de Cerdans (Fig. 102) el representen joves amb disfresses peludes que 

persegueixen les noies i que un cop caçats són reconvertits en homes després de ser sotmesos a 

una curiosa afaitada ritual. A Arles, on la representació és més teatral, surt la figura de la Roseta 

–un home transvestit que atrau l'ós. Tant a Sant Llorenç com a Arles qui mena l'ós, anomenat 

Martí, recita uns versos, tot orgullós, en què explica les malifetes de la bèstia que ha capturat. En 

canvi, la festa de l'ós de Prats de Molló és diferència per tenir uns joves vestits amb pells ovines i 

amb els rostres i els braços embetumats que ensutgen a tothom. Ennegrir els rostres és un acte 

carregat de simbolismes que també executa l'ós del carnaval de Salcedo (Galícia) (Fig. 103).  

 Als Pirineus Centrals destaca la impactant figura de l'onso del carnaval de Bielsa (Aragó) 

i el Ball de l'óssa d'Encamp (Andorra) que es representa el dilluns de carnaval. L'onso és un noi 

amb el rostre ensutjat que duu un sac com a camisa tot atapida d'herba seca i cobert amb una pell 

de be negre a l'esquena, que camina corbat amb l'ajuda d'uns bastons curts a les mans mentre el 

menador li propina forts cops de bastó (Vid. 5) (Fig. 104). L'onso encadenat al seu amo és una 

figura que surt animada pel rebombori dels Trangas: uns joves solters, amb el rostre ensutjat i 

unes banyes de cabra salvatge subjectades al cap amb una pell del mateix animal, que corren a 

buscar les madamas –promeses amb vestits de volants blancs– fent sonar estrepitosament les 

esquelles que duen a la cintura i picant a terra uns llargs bastons. L'Óssa d'Encamp (Vid. 4) (Fig. 

105), per altra banda, és una paròdia de la vida rural protagonitzada per uns dallaires amb gep 
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que també reben cops de bastó per part del seu amo, representació que finalitza amb la mort 

d'una óssa que volia cruspir-se el berenar dels treballadors i atacar el senyor i la senyora del 

camp. 

 En el carnaval biarnès, el qual comença a principis de gener a les poblacions de les valls 

occidentals d'Aragó d'Ansó i Echo i finalitza el dimarts gras a la població francesa de Pau també 

surt la figura de l'ós (Martínez 2011: 95). La disfressa de l'onso d'Ansó està construïda 

d'arpillera, pells de cabra i, a més d'anar amb el rostre ensutjat, per orelles té un parell de soles de 

sabata o dues llesques de pa de pagès lligades al cap. Aquest onso tan simpàtic és una figura que 

surt al costat d’altres figures de l'imaginari rural, com per exemple un grup de joves, també 

abillats amb pells i ensutjats, que arrosseguen un jou amb llaurador mentre el sembrador que 

dirigeix el grup escampa cendres en comtes de llavors. A Pau els óssos tenen una aparença més 

moderna i són els instigadors d'una autèntica festa d'inversió de sexes. Dones transvestides fan 

de caçadors d'uns óssos que vestits amb una disfressa fosca de pèl sintètic i un gran fal·lus 

persegueixen a les rosetes – homes transvestits (Fig. 106). 

 Fora de les festes d’hivern, trobem que a la Fira de l’Aigua d’Espot, la qual se celebra en 

ple juliol, des del 2012 es representa un Ball de l’Ós recuperat per l’Ecomuseu de les Valls 

d’Àneu. Aquest ball, anomenat també “Pas de l’Ós”, lluny de ser una festa tradicional d’estiu, va 

ser documentat per l’etnògraf Ramon Violant i Simorra el Carnaval d’Espot de 1946 (Fig.107). 

La representació recuperada, tot i no representar-se a l’hivern, manté els personatges 

tradicionals: l’ós, un jove abillat amb sacs d’arpillera que duu la cara tapada per unes botges i 

menat per un pastor, també apareix la mula blanca i la figura d’un home que fa de camperola.  

 

 La figura més ancestral de l'ós als Pirineus Occidentals és sense cap mena de dubte 

l'Hartza, representació folklòrica emparentada a la imatge de Basajaun, l'home salvatge de la 

mitologia basca. L'hartza és interpretat per un jove vestit amb una granota amb pells de moltó 

beix cosides i emmascarat en l'anonimat sota un casc cobert de la mateixa pell que sosté les 

pronunciades banyes del moltó. L'hartza i el seu domador (Fig. 108) són una parella molt 

comuna a la vall del Baztan, en pobles com Arizkun i Elizondo, que també podem veure 

acompanyar els tradicionals Joaldunak –joves que fan sonar esquellots– als carnavals d'Ituren i 

Zubieta que se celebren l'últim dilluns i dimarts de gener (Vid. 6). La màscara d'Hartza és la que 

té més caràcter de tots els mozorruak, els joves anònims que surten per Carnaval a fer espant tots 

emmascarats amb draps vells i pells d'animals morts (Ozkoidi – Irujo 2009: 82).  

 

 Veiem que, als Pirineus, la figura de l'ós surt lligada a carnavals que se celebren a partir 

de principis d'any fins al dimarts gras, segons quin territori. En el capítol següent analitzarem 
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més detingudament les diferències i els trets característics de les diverses representacions 

pirinenques més simbòliques on intervé la figura de l'ós. 

 

4.6. Altres pervivències d’óssos festius als Països Catalans 

 

 Un ball de l'ós amb un parlament de més nova creació és L'onso de la Mata – festa 

recuperada el 2007 a la comarca valenciana dels Ports. Se celebra la vesprada d'un dissabte de 

març i comença amb el pregó d'un trobador. El text, que va ser introduït com un acte nou de la 

festa recuperada, anuncia l'arribada de l'onso a la Mata tot recordant l'antic sentit:  

Diuen que fa molts anys, al poble de la Mata, se celebrava una festa famosa en la 

comarca. Vei ̈ns i vei ̈nes cansats de passar un cru hivern esperaven la primavera i 

l'arribada del bon temps. Un senyal natural avisa ̀ tota la gent, era la desperta ̀ de 

l'Onso que dormia a la cova calent. Pero ̀ l'Onso de la Mata, pereso ́s i malifer, al 

bosc de la roureda passava tot l'hivern. Carregats d'esquelles, joves i majors 

saltaven i cantaven per despertar l'ós. Des de la Carrasqueta fins a les solanes, 

ressonaven les esquelles alc ̧ant perdius i espantant cabres. Al final de tant de 

sarau, l'animalot sent les veus i els caçadors que l'esperen l'amarren de cap a 

peus. A la plac ̧a del poble el porten on espera tota la gent, aixi ́ comenc ̧a la festa i 

l'entreteniment. Portaran per davant les cases, l'Onso ben amarrat; doneu-los 

menjar i beure, si no, vos l'amollaran. Donarem voltes pel poble, obriu les cases, 

tragueu el barral, al final tornarem a la plac ̧a i l'Onso farem ballar. L'Onso e ́s a 

punt d'arribar! Prepareu-vos pel moment: feu sonar les esquelles i un fort 

aplaudiment! (Carceller 2013: 85)  
 

 L'onso actual és un personatge amb el rostre ensutjat i cobert amb pells d'ovella, que 

s'enfila pels balcons menat per dues diableres (Fig. 109), tal com recorden els avis de la Mata. 

La festa en si esdevé un passacarrer, acompanyat per una colla de gaiters i tabalers, en el 

transcurs del qual les cases treuen menjar i beure per a tothom. La disbauxa d'aquesta moderna 

festa de l'onso no acaba amb un final cruel a l'estil dels reis carnestoltes més tradicionals. Tot al 

contrari, després d'un ball rodó amb la mainada, s'allibera l'onso que, amansit, ja no farà més mal 

fins a l'any que ve. L'Onso és tornat al bosc perquè la població de la Mata, tot i recuperar el gust 

tradicional d'aquesta festa popular, és crítica, sensible i busca ser coherent amb la modernitat i el 

respecte als animals. Així doncs, es tracta d'un acte conscient de respecte a l'entorn, a la natura, i 

sobretot, a una espècie que per culpa de l'ésser humà està en perill d'extinció a tot el continent 

europeu.  

 Fora del cicle de les festes d'hivern podem trobar la figura de l'ós en alguns seguicis 
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propis del Corpus i de les festes majors. En les festes del Corpus i de la Mare de Déu del 

Claustre de Solsona perviuen quatre óssos cabuts que fan un ball de bastons (Vid. 7) (Fig. 110). 

Aquests óssos solsonins formen una peça importantíssima dintre del conjunt d'Improperis de la 

ciutat. En un origen eren només dos óssos, els quals varen ser recuperats l'any 1940, després, el 

1956, s'afegí una parella més per tal de poder conformar un ball. El 1929 –quan feia vint anys 

que aquests óssos havien desaparegut– Joan Amades documentà a partir del testimoni del 

prevere de Solsona Jaume Sarri que la confraria havia tingut dos óssos representats per dos 

homes abillats amb pells de color negrós i una grossa testa de cartró que simulava la figura de la 

dita bèstia. Aquests óssos anaven armats d'una grossa porra i feien el paper d'esquivamosques; 

precedien les processons, apartaven la gent i obrien pas a la comitiva (Amades 1934; Quadrench 

1998: 102). L'element més antic que es conserva del que haurien sigut aquests caps d'óssos, que 

han evolucionat en uns capgrossos, és un contramotlle de fang. La primera referència escrita es 

data del 1727 en una anotació que entre altres coses i diu: “2 setembre, 2 lliures, 11 sous pagades 

a Valentí Planes sastre, per lo cost y trevall de fer dos vestits per los onzos, vestir los jagants i 

cavallets” (Cuadrench 1998: 105).  

 A l'estiu, en les festes majors de Valls –per Sant Joan–, surt la figura d'un ós, de més de 3 

metres d'alçada, fet de cartró i fibra de vidre (Fig. 111). L'ós de Valls és un gegant de nova 

creació que la Unió Anelles de la Flama realitzà el 1999 per incorporar dins del seguici una 

figura que en un passat havia existit. I és que, està documentat que el mes de maig del 1764 es 

van restaurar o fer de nou l'Àguila, la Mulassa, els Gegants, el Drac, el Bou i l'Ós. Figura que es 

torna a trobar en la processó de l'any següent i en anys posteriors ja no se'n parla més. 

Actualment, aquest ós gegant escenifica conjuntament amb un grup de trabucaires la lluita entre 

l'animal i els homes en un ball de l'ós amb coreografia de Lluís Musté i música composta per 

Francesc Bofarull (Roig 2009: 162-3). Ball que, tret de les festes de Sant Joan, també es 

representa per les festes de Santa Úrsula, a l'octubre. 

 

En aquest context solemne dels Óssos de Solsona i l’Ós de Valls trobem diverses 

referencies del segle XV relacionades a representacions festives del Corpus i d’entrades reials. 

En la processó de Corpus de Barcelona de 1424 sortí un emmascarat d’ós, amb pells ovines 

negres, “os o onsso ab tot son compliment... de pells de anyins negres” (Durant i Sanabre 1930: 

12). En l’entrada reial a València de Ferran d’Antequera (desembre de 1414) sortiren 4 xicots 

disfressat d’onsos amb pells de corder i menjant bresques de mel (Massip 2013-14: 13). Molt 

similars als óssos de Solsona són els quatre óssos amb maces (Fig. 112) que veiem al principi de 

l’entrada reial que es va fer el 1677 a Barcelona en honor a Carles II.  
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III. Els balls de l’ós dels Pirineus 

 
1. “Fer l’ós” a la Catalunya Nord 

 
 El relat més antic que tenim del desenvolupament d'una festa de l'ós als Pirineus és el que 

podem trobar a La Renaixensa (1891) escrit per l'excursionista, i natural de Prats de Molló, 

Carles Bosch de la Trinxeria. El qual va ser testimoni de la cacera de l'ós a Els Banys d'Arles el 

dia de la Candelera de 1875, uns anys abans que la dita festa acabes prohibint-se per ser massa 

perillosa: 

 
 L'any 1875, lo dia dos de Febrer, me trobava a ́ Ame ́lie-les-bains. A las 8 
del mati ́ senti ́ sota ma finestra mu ́sica de gralla y dolsayna, seguida de munió de 
jovent, armats de bastons y escopetas, cridant, xiulant. Sortí desseguida al carrer 
pera saber que era aquella gatzara. M'explica ́ren que se n'anavan á fer la cassera 
del o ́s, puig que per la Mare de Deu Candelera es lo dia senyalat pera sortir 1'ós 
de la cova.  
 Un del jovent s'abriga una pell d'o ́s ab son cap y morro, que li lligan bé 
ab una corda a ́ las camas, cos y brassos, y se'n va de bon matí dins una 
castanyeda, embardissant-se per a que no'1 trobin.  
Surten los joglars acompanyant los cassadors fins al cap del poble y tothom se 
dirigeix corrents vers la castanyeda ab crits y tiros en busca del o ́s, lo qual fuig 
defensantse; li tiran alguns tiros ab po ́lvora (per supost); l'o ́s se capgira, rodola, 's 
rossega com si fo ́s ferit, roncant y grunyint. L'amarran, lo lligan pel coll y 'l 
menan en trionf cap al poble, seguits per la galzara de la quitxalla y cridoria de 
gossos. Los joglars passan davant tocant lo ball de l'o ́s; lo fan ballar com un o ́s 
de debo ́, passan lo barretet, y la festa s'acaba per balls a ́ plassa. 
Eixa costum avuy esta ́ prohibida, perque un any feriren de debo ́ al qui feya d'o ́s. 
Li clavaren una perdigonada a ́ la esquena que li travessa ́ la pell d'o ́s y 'l gech. Al 
sentirse ferit, feu uns brams desaforats, rodolant per terra, fent esforsos inútils 
pera traures la pell y cap de l'o ́s. Tothom deya: ¡borrango! ¡que ́ ho fa be ́! ¡ni si 
fos ferit bo faria me11or!.. Per fi, quan volian lligar la fera pel coll, vejeren gotas 
de sanch y allavors comprengueren que no anava pas de per riure. (Bosch de la 
Trinxeria 1891: 629-30) 

 

 El 2 de febrer de 1874 –un any abans de la visita de Bosch de la Trinxeria a la cacera de 

l'ós   d'Els Banys d'Arles– el qui estava fent d'ós a la vila de Pi del Conflent va rebre un tret de 

debò que va posar fi a la seva vida. En conseqüència d'aquest incident i de molts altres que hi 

hagué, a la dècada de 1880 es va deixar de fer l'ós a Els Banys d'Arles, a Pi, i també, a Vilafranca 

del Conflent, on la cacera es feia a les conegudes grutes que hi ha properes a la localitat i a Ceret, 

la capital del Vallespir (Bosch 2012: 129). Les úniques poblacions de la Catalunya Nord que tot i 

les prohibicions varen seguir fent l'ós, i encara ara el fan, són les localitats vallespirenques 

d'Arles de Tec, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló. 
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1.1. Les festes de l'ós del Vallespir 

 

 “Festa de l'ós o dels óssos”, “Dia o diada de l'ós”, “Caça o cacera de l'ós” o “Ball de l'ós” 

són quatre noms diferents amb els quals s'identifiquen les manifestacions del Vallespir entorn la 

figura folklòrica de l'ós. De tots els noms, el que gaudeix de més popularitat i abraça les diverses 

manifestacions implicades és el de “Festa de l'ós” (Loaiza 1983: 47-48). De fet, a la Catalunya 

Nord es parla de “Les Festes de l'Ós del Vallespir”.  

 Actualment, el nom més comú és el de “Festa de l'ós”, doncs, dóna a entendre 

perfectament que és una celebració, un ritu col·lectiu o, fins i tot, una cerimònia consagrada a 

dita figura. A més a més, el mot “festa” ens apropa més fàcilment a la raó de ser del carnaval, 

moment quan regnats per la gresca, el caos i el desordre s'estila “fer l'ós”. 

 “Diada de l'ós”, en canvi, suposa el lligam de la cerimònia amb la diada de la Candelera –

el 2 de febrer–, dia assenyalat quan es creu que el plantígrad interromp la seva hibernació per fer 

la predicció de l'arribada de la primavera. Data que, ubicada quaranta dies després de Nadal, 

marca la deshivernació, el punt d'inflexió de l'estació més freda i fosca. El dia de l'ós és el mateix 

dia del de la llum de les candeles, de la purificació de la verge i de la presentació de Jesús a 

l'altar. Diada popular sincrètica, que entre els segles XII i XVIII, fou anomenada Chandelours en 

regions dels Pirineus, dels Alps i de les Ardenes (Bosch 2013: 140).  

 La denominació “Cacera de l'ós” deriva del tema inicial de l'espectacle de teatre popular 

que s'hi representa. La cacera de l'ós, en origen, era una cacera de debò, tot un ritual iniciàtic 

pirenaic que tenia lloc pels volts del mes de febrer:  

 
“La fadrinalla aranesa havia provat llur valentia caçant óssos en lluita cos a cos. 
Anaven tres o quatre fadrins proveïts d'armes blanques, ben esmolades i 
punxants. Un d'ells, tapat amb una pell d'ós, simulava ésser aquest animal. La 
cacera es feia entre dos foscants. El que es cobria amb la pell, emparat per la 
fosca, així que veia l'ós l'envestia, i de seguida els companys atacaven la bèstia 
pel darrere. El sistema era tant primitiu com valent i arriscat. Segons la dienda, 
antigament la fadrinalla, mirava amb desdeny els companys que no havien 
participat en la cacera de l'ós, i les fadrines no volien casar-s'hi perquè no havia 
donat proves de prou valentia” (Amades 1950: 635).   

  

 “Ball de l'ós”, en canvi, és el nom més singular que defineix el tipus d'espectacle popular 

que es desenvolupa en la dita manifestació. Una representació teatral que ens apropa a la imatge 

folklòrica dels espectacles de domadors d'óssos quan temps ençà feien ballar el gran plantígrad, 

de debò, pels carrers i places. I, per altra banda, també, ens indica que és un ball parlat, una 

representació popular amb una dramatúrgia de transmissió oral que bé pot coordinar la 

coreografia en dansa i el vers cantat.   
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 Presentades les diverses denominacions, entenem que “les festes de l'ós del Vallespir” se 

celebressin “el dia de l'ós”, per la Candelera. Diada que per comoditat passà a celebrar-se el 

diumenge més proper al 2 de febrer. No obstant això, el pes del carnaval i el període de vacances 

d'hivern del calendari escolar francès ha fet que les distintes festes de l'ós es distribueixin del 

diumenge de la Candelera al diumenge de Carnaval. Recentment, l'interès creixent per aquestes 

festes tan singulars i identitàries ha promogut que s'agermanessin entre elles, de tal manera que 

cap d'elles se celebra el mateix dia i totes tenen el seu protagonisme. Com a símbol de germanor 

entre les tres poblacions veïnes, es va instaurar, fa uns anys, la tradició de passar-se el relleu de 

la festa entre elles mitjançant el pas d'una pota d'ós. De tal manera que el diumenge de la 

Candelera la pota d'ós presencia la festa a Arles de Tec i, després, és traspassada al diumenge de 

carnaval de Prats de Molló i la següent setmana finalitza el cicle al diumenge de carnaval de sant 

Llorenç de Cerdans. Ambdues poblacions arribaren a l'acord en celebrar els carnavals en 

setmanes diferents compreses dins les dates mòbils del carnaval oficial i de les dues setmanes de 

les vacances d'hivern franceses. La novetat més recent és que, enguany (2014), els alcaldes de les 

tres localitats s'han reunit per presentar Les Festes de l'Ós del Vallespir a la UNESCO i optar 

així a ser candidates a formar part del patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat. 

 

 Sóc de la Catalunya Sud, així que per presenciar les tres festes de l'ós del Vallespir he 

hagut de pujar a la Catalunya Nord. El 2010, mogut per l'interès de descobrir per mi mateix una 

de les festes de carnaval més sonades que havia sentit parlar vaig fer cap a Prats de Molló. 

Gratament meravellat de l'autenticitat de la festa, l'any següent vaig tornar al Vallespir per fer el 

cicle complet de les tres festes; vaig visitar la d'Arles de Tec, la de sant Llorenç de Cerdans i, de 

nou, la de Prats de Molló. Tot seguit presento la recepció de les tres festes de l'ós del Vallespir, 

texts que en aquest estudi acompanyo amb uns vídeos que he realitzat de cadascuna d'elles. 

 

 1.1.1. La Festa de l'ós d'Arles de Tec (Vid. 1) 

 
La festa de l'ós d'Arles de Tec representa l'encontre llegendari de la Bella i de la 
Bèstia, amb un guió dels més primitius. Un tramper molt famós, vingut de 
Canadà, ve a ajudar els pagesos a deslliurar-se del terrible plantígrad. La seva 
companya, la Roseta, rep els assalts seductors de Martí i la unió que es produeix 
entre ambdues criatures precedeix la metamorfosi final de l'ós. Afaitat amb una 
destral, recobra de nou la humanitat i firma el renou primaverenc.133 

 

 La festa de l'ós d'Arles de Tec, tot i les adversitats passades, segueix celebrant-se el 

diumenge més proper al dia de la Candelera tal com es feia a principis del segle passat. Del 1940 
                                                
133 Traducció de Christian Prats del text argumental de la festa de l'ós d'Arles de Tec escrit per Robert 
Bosch, extret del tríptic informatiu Fetes de l'Ours en Vallespir 2011. 
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al 1953 es va deixar de fer i després de la seva recuperació, als anys seixanta, es va traspassar a 

l'estiu fins que l’any 1986 es va reprendre la seva data de celebració adequada (Loaiza 1986: 61; 

Bosch 2012: 43). Aquesta és una festa tradicional de l'adveniment de la primavera i com a tal se 

celebra abans que finalitzi l'hivern; si tingués lloc a l'estiu, com es va fer durant uns anys, 

quedaria com una simple representació de teatre popular descontextualitzada, sense el seu sentit 

existencial i fora del calendari tradicional.  

 

 El diumenge 6 de febrer del 2011 vaig presenciar la vinguda de l'ós a Arles. Vaig arribar 

a Arles de Tec al migdia, a l'hora del vermut, o millor dit, del pastís. Entrar al poble, va ser topar 

amb la xerinola d'un grup d'homes i nens que duien la cara tacada de sutge com si tinguessin 

barba. Eren joves disfressats de caçadors que animats pel mam i el ritme modern de la banda Els 

Tirons obstruïen el normal trànsit del poble. La representació de la cacera de l'ós no començava 

fins a la tarda, tanmateix els preparatius d'aquesta ja formaven part de la mateixa festa. A la 

plaça de la vila, tots els forasters vam poder observar com els actuants i familiars de 

l'organització es preparaven al mig d'un gran tiberi. Veure'ls menjar era veure'ls ficar-se en els 

seus respectius personatges; no havien acabat el darrer plat que ja rebien els últims retocs de 

maquillatge. Un cop tots caracteritzats, a les tres de la tarda, la cobla de la principal del Rosselló 

començà a tocar la tonada del ball de l'ós en una rua de tots els personatges que donà la volta al 

poble. 

  

  Recepció de la festa 

 

 Una parella d'homes, l'un amb un barret de muntanya i un llarg bastó i l'altre vestit de 

dona amb una faldilla i perruca de rinxols d'or, ballen agafats de la mà. Ells són els personatges 

protagonistes, la parella que encapçala la comitiva. Els carrers per on passen estan buits, però a 

poc a poc tothom va sortint de les seves cases, segons sembla aquesta ronda és per ajuntar la gent 

del poble. En un dels carrers en veure que no hi ha públic aprofito en apropar-me a la parella per 

conèixer-los amb més detall. Em dirigeixo en català a qui fa de dona, però ell no sap parlar-lo 

fluidament sinó l'home del bastó el qual em respon amb un fort accent septentrional: 

 
“Ella és la Roseta, un dels personatges principals, i jo sóc el Trappeur. Ara 
travessem els carrers del poble d'Arles de Tec i anem cap a la Font dels Boixos. 
La Font dels Boixos és un lloc on ahir a la nit un caçador va veure les petjades de 
l'ós. Vaig servit de la meva dona, la Roseta, per fer venir, perquè l'ós és la 
primavera que arriba i tinc molt menester de la Roseta per fer-lo venir. Un cop 
hagi sortit de la bardissa, el farem venir cap a la plaça i li farem fer totes les 
males coses que va fer a les dones del poble. Els hi feia de tot, els hi feia ballar el 
ball del matrimoni, del casament. I acabarem a la plaça pública on li tallarem la 
pell i un cop la pell serà tallada tornarà a venir un home. Això és un signe de la 
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primavera que arriba, dels animals que tornen a ser homes, homes i dones, i del 
mal que torna a ser bé. Vet aquí, ara tenim un bon temps per a la caça i farem el 
que puguem per agafar aquella mala bèstia.”  

  

 Així, doncs, el Trappeur i la Roseta creuen el riu Tec acompanyats per una gentada 

disfressada de caçadors, entre la que hi veiem algunes dones amb barbes maquillades amb sutge. 

En passar el pont, deixem enrere la zona urbanitzada i ens endinsem al campatge de la Font dels 

Boixos. El capitost amb el seu bastó busca l'ós entre les bardisses mentre que la Roseta venta les 

seves faldilles per atraure l'ós amb la seva odor. Un dels moments més graciosos és quan la 

Roseta exclama “és aquí, és aquí!” apropant-se a un home qualsevol, al qual li venta les faldilles 

davant dels morros, els caçadors segueixen la broma dient “atrapeu-lo!”, però el Trappeur amb 

el seu ull esbrina que “no és ell, no és aquí!”. Després de buscar dins d'una caravana d'una 

família que ha vingut al parc a passar el dia o de cercar, més còmicament, entre els cabells dels 

qui estan asseguts a un banc del camí, l'ós, apareix de sobte d'entre les bardisses. El paranyer 

s'atança a la fera però aquesta s'escapa a perseguir la Roseta que fuig cames ajudeu-me cap al 

poble tot ensenyant-li les calces. La bèstia aprofita la gentada per llançar-se sobre altres noies 

desprevingudes i mentre simula que les fecunda l'actuant de Trappeur deixa anar frases de 

complicitat, com: “Fes-lis plaer! Fes-lis bé!”. Amb la Roseta com a esquer s'aconsegueix que la 

bèstia creui el pont i entri al poble. Entre corredisses, cridòria i l'acompanyament de la cobla, 

s'arriba a una de les places on els esperen uns enigmàtics personatges que formen part de 

l'escenografia mòbil d'una representació teatral que s'anirà representant per les places del poble. 

La fera, només entrar a la plaça, envesteix dues barreres de tres joves que ajupits sostenen 

cadascun un barril a manera de casc, una protecció pintada de camuflatge i recoberta de branques 

verdes de ginesta; els quals diuen ser les Bótes i estar “per aturar l'agressivitat de l'ós”. També 

sorprenen els quatre joves de blanc que burlen la fera amagant-se dins unes estructures 

cilíndriques cobertes de roba blanca, de les quals treuen el cap de tant en tant i amb un titella o 

ós de peluix lligat en un pal d'escombra fan la guitza a la pobre bèstia; es diuen les Tortugues i 

són “la representació de la lluna”.  

 Al mig de la plaça es crea una escena circular, a quatre bandes, amb el poble 

d'espectador. Els organitzadors, que van disfressats de caçadors, marquen el perímetre agafats de 

les mans; les Tortugues se situen en els quatre extrems de l'escena; i les Bótes fan fronts de 

contenció en dues bandes. Dins l'escena, l'ós arremet contra les Bótes, bardisses darrere les quals 

s'amaga la Roseta, alhora que les Tortugues intenten despistar la fera. És ara, en la representació 

de plaça, quan hom pot copsar que l'actor que fa de Trappeur actua a l'estil dels menadors 

d'óssos. El qual, per tal de narrar la seva gran gesta fa “la Prèdica” tot menant l'ós, vanaglòria 

que només rep els xiulets del poble: 
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Trappeur: “Amables habitants del ditxós Vallespir” 
Poble:   “Uuu...” 
Trappeur: “Avui he arribat per us fer divertir” 
Poble:   “Uuu...” 
Trappeur:  “Us meni l'ós Martí, l'espant de la contrada” 
Poble:   “Uuu...” 
Ós:   “Grrr!” 
Trappeur:  “Ell que devorava bèsties, homes, dones i mainada / Dins tota 
la    contrada tothom vivia espantat” 
Ós:   “Grrr!” (esbramec)  
Poble:   “Uuu...” 
Trappeur: “Tothom pregava a déu, quan jo he arribat” 
 
La Roseta s'abraça amb força al trappeur i es fan un petó. 
 
Trappeur: “Per un bonhort de déu n'he pres les armes” 

  Un caçador fa un toc de salva: “Pam!” 

Tothom:   “Ai!” (esglai) 
Trappeur: “Toquen a sometent” 
Trappeur: “Tothom se reuneix, sobretot lo jovent” 
 
El Trappeur i la Roseta s'apropen a un nen o nena del poble i li alcen el seu 
puny. L'ós corre per la plaça. 
 
Trappeur:   “Tot seguit, en començant la caça / Ja te trobem aquesta grossa 
   bestiassa / Jo el primer, li salti dessús” 
Tothom:  “Mentider!” 
 
El Trappeur salta sobre l'ós i el manté estès a terra. 
 
Trappeur:   “El tinc ben agarrat” 
Trappeur:   “En Pere el pren pel peu” 
 
Un dels caçadors s'atansa i subjecte l'ós pels peus. 
 
Trappeur:  “La Rosa per la cua” 
Poble:  “La cua! la cua!” 
 
La Roseta fa una giravolta sobre si mateixa, somriu i es llança sobre la fera. 
 
Trappeur:  “I en Domingo pel nas” 
 
Un dels caçadors possa les seves mans sobre la carota d'ós.  
 
Trappeur:   “Així hem aterrat aquest gros animalàs / De seguit l'estaquem 
amb    aqueixes grosses cadenes” 
 
El tramper fa el gest d'encadenar-lo amb les cadenes. 
 
Trappeur:   “En cridant Victòria...”  
 
Tothom crida victòria amb els punys alçats, en especial els més petits. 
 
Tothom:   “Victòria! Victòria” 
Trappeur:  “... hem acabat les penes / D'avui en davant seràs el nostre  
   amusament / I ballaràs pas més el ball del casament.” 
 
Deixen anar l'ós. La Roseta venta les seves faldilles i la bèstia s'aixeca de nou, la 
persegueix i si l'enxampa s'hi rebolca.  
 
Trappeur:   “Les pobres minyonetes tractava molt mal / Malhort quan 
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sentia la    flaire sota el davantal.” 
Trappeur:  “Dret, la cua enlaire, piri qu'un dimoni / Els hi feia ballar el 
ball    del matrimoni.” 
Ós:   “Grrr!” 
 
El menador torna a reduir l'ós a terra, el manté pres sota el seus peus, s'inclina  
 al poble i en alçar el seu bastó dona entrada a la cobla. 
 
Trappeur:  “En l'honneur de votre présence... Musique!” 

  

 Ajuden a alçar l'ós i tots els actuants junts –Trappeur, ós Martí, Roseta, Bótes, Tortugues 

i caçadors– fan un ball rodó omplint tota la plaça al so de la tonada d'El ball de l'ós, contrapàs en 

què es suma la mainada i finalitza amb forts aplaudiments del poble.  

 La comitiva d'actors avança pels carrers amb la cobla i l'ós Martí que persegueix la 

Roseta. Al llarg del passacarrer, entre constants espentes i mofes de la canalla, l'ós intenta atrapar 

les minyones. Una de les escenes més emocionants i que més diverteix al poble és veure l'ós 

enfilar-se al balcó de la casa de la vila on s'ha refugiat la Roseta. La bèstia magreja la bella dama 

dalt del balcó fins que el Trappeur dispara i ella salta de dalt a baix; escena de risc, de gran 

esglai pel poble, on el  transvestit perd la perruca per uns moments. Un cop s'ha repetit la Prèdica 

en les placetes de la part vella del poble, el Trappeur i la Roseta, perseguits per l'ós Martí, entren 

agafats de la mà a la plaça de la vila on ja els esperen la resta de personatges, les quatre 

Tortugues i les Bótes. El Trappeur i la Roseta s'amaguen rere les Bótes i l'ós escomet la seva 

agressivitat contra aquestes, mentre les Tortugues intenten despistar-lo. Martí agafa el bastó del 

menador i copeja les Bótes amb tanta ira que el parteix. Aquest garrot és intercanviat per un altre 

el doble de llarg. Bastó que, sostingut en un extrem per Martí i per l'altre extrem pel Menador, la 

Roseta el creua aixecant les seves faldilles. Seguidament, l'ós fa giravoltar el bastó mentre la 

Roseta el salta reiterades vegades, acompanyada amb forts aplaudiments de tot el poble. 

Seguidament, la fúria s'encara a les Tortugues i novament és atrapada pel Trappeur que menant-

lo amb la cadena recita per últim cop la Prèdica. Una vegada acabada la Prèdica, l'ós es torna a 

aixecar però aquest cop no persegueix a la Roseta, sinó que va en captura d'una noia que se 

l'endú dins d'una cabana de branques de pi, que s'ha construït per l'ocasió, “la cova de l'ós”.  

 Passats uns minuts l'ós surt del seu cau i immediatament rep dos trets dels caçaires que el 

deixen estabornit. L'asseuen a una cadira, el menador i la Roseta es fan un petó i la cobla 

comença a tocar el segon tema d'El ball de l'ós. Tot seguit, la parella, amb els braços alçats i les 

mans agafades com en la sardana, executa una dansa puntejada cerimonial, contrapàs en què es 

diu afaitar l'ós. En primer lloc, li posen un pitet vermell i li donen un plat d'afaitar. En segon lloc, 

la Roseta alça una poma amb la mà esquerra, fa unes voltes sobre ella mateixa, en fa una 

mossegada, li'n dóna al Trappeur i la refreguen per la carota peluda. En tercer lloc, el Trappeur 

esmola una gran picassa lliscant-la per terra i amb accentuats moviments s'entén que rasura el 
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cap de la bèstia. En acabat l'esforç, la Roseta agafa un porró de vi dolç i dona de veure al seu 

company; l'ós atret pel mam, estira els pantalons del seu amo demanant-li un traguinyol, que 

ajudant-se amb el plat d'afaitar pren a galet. L'ós és retingut de nou a la cadira i la Roseta amb el 

porró a les mans s’inclina al seu davant quan el menador el desemmascara. Jove que, amb els 

aplaudiments de tot el poble, pren un bon raig de moscat. 

 Els actuants de Trappeur, d'ós Martí i de Roseta, s'abracen, saluden el poble i tothom 

comença a fer salts al mig de la plaça, dansa circular amb el poble i tots els qui han participat en 

la funció, entre els quals circula el porró. 

 

1.1.2. La Festa de l'Ós de Sant Llorenç de Cerdans (Vid. 2) 

 
Ritu festiu ancestral del carnaval de Sant Llorenç, organitzat a l'entorn d'una 
veritable pell d'ós que revesteix un noi del poble. Envoltat d'una multitud 
disfressada de caçaires, la bèstia es veu enganxada i encadenada pel manaire que 
el passeja per totes les places i placetes bo i dient l'antiga prèdica, acompanyat de 
les músiques tradicionals. Juntament amb la Monaca, l'escalfador, els botifarrons 
i la brueta... Un reguitzell de personatges emblemàtics i engrescadors perpetuen 
la llegenda. En una cerimònia final, l'animal afaitat es torna home...!134 

 

 Fins al 1958 aquesta festa tenia lloc el 2 de febrer, per la Candelera, però a conseqüència 

del  període de vacances d'hivern de la mainada, va passar a celebrar-se el darrer diumenge del 

mes (Casanova 2005: 213). Actualment se celebra directament el diumenge de Carnaval, sent 

l'última festa de l'ós de l'hivern al Vallespir; la de Prats de Molló se celebra una setmana abans i 

la d'Arles de Tec el diumenge de la Candelera. 

 

 Després d'haver estat a Arles de Tec i Prats de Molló, el diumenge 6 de març de 2011 

vaig tornar a les valls del Canigó per rematar l'ós del Vallespir amb el Carnaval de sant Llorenç 

de Cerdans. Al migdia, el poble estava pràcticament buit, ningú diria que a primera hora de la 

tarda hi hauria una gran festa. Un cop havent dinat, dos homes disfressats de pageses m'indiquen 

que, l'ós Martí i tots els qui l'acompanyen estan preparant-se dalt de tot del poble, a un mas 

proper a l'esglesiola. Efectivament, dins d'un gran garatge, d'una de les cases de la part alta, uns 

homes grans, veterans de la festa, vesteixen un jove amb una pell d'ós veritable. L'abillen amb 

molta cura, sobretot, procuren que el cap de l'ós quedi ben subjecte sobre el cap de l'home. I el 

rostre del figurant que queda al descobert el maquillen tot de negre. Dins d'aquesta mena de cova 

de l'ós urbana, que és el garatge, també es prepara la Monaca, un home que duu el tors d'un ninot 

de drap, amb el cap i els braços, subjectat pel davant i les cames per l'esquena, de tal manera com 

                                                
134 Traducció de Joan Iglésias del text argumental de la festa de l'ós de Sant Llorenç de Cerdans escrit per 
Didier Parayre, extret del tríptic informatiu Fetes de l'Ours en Vallespir 2011. 
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si l'un portes l'altre; una figura siamesa amb el cos principal vestit de negre i l'altre de blanc, 

ambdós amb dues caretes neutres idèntiques. Mentrestant, a fora, a l'era de la casa, es preparen 

altres personatges estrafolaris: els Botifarrons, un grup de nois vestits de blanc i amb la cara 

enfarinada que porten uns orinals amb cervesa on sura un bocí de botifarra negre i un altre de 

botifarra blanca; l'Escalfador, dos joves disfressats d'una parella d'avis que duen un escalfallits 

vell on cremen pels de porc; i la Brueta, un home gras disfressat de nen petit que és portat en un 

carretó.  

 

  Recepció de la festa 

 

 A les tres de la tarda, el Menaire, un home amb samarra, barretina, un llarg bastó i una 

gran medalla penjada al coll, acompanyat d'un grup d'homes, mena l'ós cap dalt del petit turó. Un 

cop amunt, donen pista a la fera; i, aquesta, perseguida pel Menaire i els seus homes, baixa 

corrents, a petar contra la multitud de gent que l'espera. La carrera no s'atura dins l'espesa 

gentada fins que l'ós captura una noia. Víctima que en braços de la bèstia és deixada sobre la 

Bureta, a les mans de l'home gras vestit de nen petit, on li refreguen per la cara un tros de 

botifarra mentre que el seu salvatge captor simula muntar-la, rapte que finalitza amb un 

traguinyol de mam. Al mateix temps, la parella d'avis passen el pudorós escalfallits sota les 

cames de totes les noies, dones i senyores que troben, escenificant un acte de purificació 

clarament sexual. Es tracta d'un carnaval d'allò més extravagant en què la gent de sant Llorenç 

més participativa hi acudeix generalment transvestida. I és que, tant els llorencins vestits de 

dones amb grans pits com les llorencines vestides de caçadors amb bigotis, es diverteixen 

prenent el pèl a l'Ós. Entre les comparses de disfresses amb què ens topem destaca la Figuereta, 

un grup de dones vestides de negre i violeta que mouen com volen unes figues que duen penjant 

d'unes canyes. Fruits que refreguen als morros dels homes responent al que els homes de blanc –

Els botifarrons– fan a les dones amb un tros de botifarra sucada amb cervesa. Dins d'aquesta 

exaltació i esbojarrada batalla, la disfressa que més mareja l'ós és la misteriosa Monaca, figura 

que giravoltant sobre si mateixa propina cleques a la fera amb les cames i els braços que li 

voleien. La lluita entre la Monaca i l'ós Martí és constant i sempre circular, cosa que fa pensar en 

algun tipus de simbolització còsmica. El moviment de la festa segueix l'estructura de la cercavila 

detenint-se, però, en espais més amples. En les places del poble, el Menaire sotmet l'ós dins una 

rotllana que obren els caçadors i pastors, entre els quals també hi destaca alguna dona 

transvestida. L'esverada fera rep alguns cops de bastó i paraules ofensives com: “calla burro!”. I 

un cop el menador aconsegueix mantenir l'ós encadenat, recita l'altiva Prèdica, entre la cridòria i 

els “Uuu...” del poble: 
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 Menaire: “Bona gent del país. 
   Avui som vingut aquí per us fer divertir. 
   Us meni l'ós Martí, l'espant de la contrada. 
   Ell ho devorava tot, homes, dones, bestiar i mainada. 
   Les minyonetes eren maltractades. 
   Malhort quan sentia la flaire sota el davantal. 
   Dret, la cua enlaire, piri qu'un dimoni, 
   els hi feia ballar el ball del matrimoni. 
   Tothom via espantat,  
   tothom pregava a déu, quan jo he arribat aquí 
   per un bonhort de déu, s'han pres les armes.  
   Toquen a sometent. 
   Tothom se reuneix, sobretot lo jovent. 
   Tot seguit, en començant la caça 
   quan jo vaig veure aquesta bestiassa  
   ja li salti dessús i ja el tinc agarrat.” 
 Poble:  “Mentider!”  
 Menaire: “Amb aquestes cadenes n'és estacat, 
   amb aquest pal, 
   Aquí en tinc una medalla, 
   que val cinc-cents escuts. 
   I crec crevar de fam de tant de revinguts. 
   Veniu tots sus la plaça pública 
   i veureu com sap ballar sardanes amb música. 
   Sap fer la pantomima, 
   sap fer salts i capgirells, 
   sap ballar la borrega i la xinxirinxina. 
   Au! Fe’ls-hi veure com saps ballar. 
   Musique!” 

 

 Mentre l'orgullós caçador fa la Prèdica l'ós intenta desconcentrar-lo traient-li la barretina 

o prenent-li el bastó, alhora que el poble se'n riu. La farsa clou amb un ball rodó acompanyat 

amb la tradicional tonada d'El ball de l'ós. Dansa que finalitza amb tothom per terra, en pinya, 

els uns d'amunt dels altres. Però, la festa no ha fet més que començar, l'ós Martí s'aixeca de nou i 

segueix escampant la disbauxa pels carrers del poble ajudat pels extravagants personatges que 

conformen aquesta comparsa d'esperit ursí. Aquesta festa és la manifestació d'un ritual 

desordenat que es repeteix contínuament. L'ós, el rei de la festa, avança pels carrers de la vila i 

para per descansar a diversos llocs estratègics, entre els quals es destaca el cementiri i el 

subterrani d'un local on l'actuant d'ós és rellevat per un altre que reprendrà la festa amb noves 

forces. L'interval de temps en dit subterrani, marca la mitja part de la festa, és un descans, 

sobretot, pel qui fa d'ós Martí i també pel qui fa de Monaca.   

 L'ós torna als carrers i es pot veure com algun jove s'atreveix a menar-lo i fer la Prèdica 

per primer cop. La festa finalitza a la plaça pública on tot el poble presencia les últimes malifetes 

de l'Escalfador, la Monaca, els Botifarrons i la Bureta, acòlits de l'ós Martí que acaben per 

rebel·lar-se contra ell. El Menaire lluita amb l'ós i un cop encadenat recita la Prèdica per enèsima 

i última vegada tot dient-li: “Avui moriràs, t'afaitarem!”. Passat el ball, el Menaire seu l'ós a un 
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tronc situat al mig de la plaça i amb una destral d'attrezzo, de fusta, inicia una dansa cerimonial 

pautada per la segona tonada de El ball de l'ós. El menador saltironeja movent la destral amb 

petits gestos sobre el cap de l'ós tal com si estigués afaitant-lo amb una navalla i en finalitzar la 

música li dóna un cop al cap. L'ós cau a terra i tot el poble aplaudeix. Moment quan l'actor que fa 

de Menaire es dirigeix als espectadors esclarint l'escomesa: “Ara, l'ós, passa a reencarnar-se en 

home”. Tot seguit els homes veterans que han vestit l'ós li treuen la part superior de la disfressa i 

el jove actuant, encara amb els pantalons d'ós balla amb una dona, la seva suposem. Tot seguit, 

és l'hora de les sardanes i els balls amb parelles, danses tradicionals musicades per la Principal 

de Girona. 

 Mort l'ós Martí i acabades les danses tradicionals, uns homes disfressats de dona porten la 

patote, el ninot de carnestoltes que per aquestes contrades pren la forma d'una “fresca”, una dona 

lleugera de roba. Potser es tracta de la núvia de l'ós sacrificat, que entre cants de comiat cremen 

al mig de la plaça. Cau la nit i els més veterans segueixen cantant conegudes cançons com 

Canigó i dansant la monôme –ball en fila índia– al voltant del foc. També, es comparteixen 

bromes i acudits verds, i els qui diuen estar calents salten les últimes brases animats per hom que 

fa de capellà. Ja és completament fosc i en el cel resplandeix el somriure de la lluna nova. 

L'hivern és mort i es respira el resorgir de la primavera.  

 

 1.1.3. La festa de l'ós de Prats de Molló (Vid. 3) 

 
Al cor de les muralles del Castell de la Guàrdia, tres homes, vestits d’una pell 
d’ovella, es cobreixen la cara i els braços d’una barreja d’oli i de sutge. 
Acompanyats dels llurs caçadors, els óssos baixen dins el poble i mascaren de 
llur petjada tots els qui trobaran en el seu camí, amb una preferència natural per 
les senyoretes. Al final de tarda, els barbers, vestits de blanc, encadenaran els 
óssos al preu d’una lluita ferotge, afaitant-los a continuació per tal de donar 
aspecte humà a aquestes bèsties salvatges, símbols de les creences i llegendes 
pirinenques. Cadascú tindrà la petja de la bèstia sobre la cara i la d’una de les 
tradicions de carnestoltes més autèntica.135 

 

 En una fantàstica filmació de l'any 1936, realitzada per Antoin Caillet, podem veure que 

“la festa dels óssos de Prats de Molló” –així és com l'anomena en els crèdits– es desenvolupava, 

fa 75 anys, de la mateixa manera que ara. Sobre la qüestió de quin era el seu dia assenyalat, la 

filmació indica que aquell any la festa se celebrà el diumenge 6 de febrer. Actualment, la festa de 

l'ós se celebra un cap de setmana intermitg entre la festa d'Arles de Tec i Sant Llorenç de 

Cerdans. 

 

                                                
135 Traducció de Serge Roca del text argumental de la festa de l'ós de Prats de Molló escrit per Christelle 
Nau, extret del tríptic informatiu Fetes de l'Ours en Vallespir 2011. 
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 La festa de l'ós de Prats de Molló és la primera que vaig visitar de les tres del Vallespir. 

Quan vaig començar a buscar informació sobre aquestes festes que es fan als Pirineus vaig 

quedar captivat de les imatges i les descripcions de la festa de l'ós de Prats. Com escenògraf que 

sóc vaig trobar interessantíssima la imatge de joves emmascarats de sutge i abillats amb pells 

ovines que, desbocats, corren pel poble. Al meu entendre només es podia tractar d'una 

manifestació pròpia dels temps quan el teatre era un ritu. Així que, ple de curiositat, no em vaig 

poder estar i aquell mateix hivern vaig voler anar a veure el despertar de l'ós. 

  

  Recepció de la festa 

 

 És diumenge 14 de febrer del 2010, la neu cobreix les muntanyes dels Pirineus Orientals, 

a la Catalunya Nord. Són les dues de la tarda i a dalt del turó, en el castell de la Guàrdia de Prats 

de Molló, amb una temperatura de cinc graus sota zero, fa un fred que pela. A cel obert, en un 

recinte tancat dins les muralles, entre la fumera d’una foguera, fent pinya dempeus al voltant 

d’una taula plena de gots i ampolles de vi, una quinzena d’homes joves endrapen carn a la brasa i 

mamen de valent. Amb l'estómac ben ple comencen a rebolcar-se entre ells, com si fos un 

entrenament de rugbi, l'esport més popular del territori. A les tres de la tarda, prop d’una gentada 

expectant, es diferencien en tres grups de cinc, dels quals quatre van vestits de caçador i el 

cinquè només vesteix texans i samarreta. Els caçadors fan un cercle per tal que l’expert i 

encarregat en vestir els que faran d’ós pugui executar la seva feina sense la pressió de la 

multitud. Un home d’entrada edat, amb presència d’ésser el més experimentat en aquesta 

tradició, abilla els tres joves amb l’ajuda de tres dones, que bé podrien ser les seves mares. En 

primer lloc, se’ls vesteix amb un sac d’arpillera tallat a manera de camisa, ample i sense 

mànigues. En segon lloc, se’ls cobreix amb dues atapides pells de be de color cru, una pel davant 

i l’altra pel darrere. Aquestes són retallades i adaptades al moment sobre el mateix cos del 

portador; les mares cusen les peces de pell de les quals destaca un barret d’una altura d’uns 

cinquanta centímetres que, més que semblar el cap d’un ós, dóna alçada i solemnitat al 

personatge. Un cop revestits de molsudes pells, els tres joves comencen a fer l'ós amb l'ajuda 

dels caçadors que els embriaguen i les indicacions dels veterans que ja han fet d'ós en anys 

anteriors. Podem veure com el jove fa un cos a cos contra un veterà rabassut, cauen a terra i 

giravolten abraçats; acte que podem entendre com una mena de ritual de relleu o transmissió de 

la força de l'ós. La gent els escridassa amb un “Uuu… uuu… uuu…” i un grup de músics 

compost d’un flabiolaire amb tamborí, dues gralles, un sac de gemecs i un rigo-rago inicia 

l’acompanyament acústic de la festa. Després d'haver-se arrebossat per terra, els tres joves 

s’unten d’oli els braços, el cap, la cara i el coll. Un cop protegits amb aquesta fina capa greixosa, 
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paren les mans per tal que els caçadors els hi vessin més oli i abundosa quantitat de sutge. Ells 

mateixos barregen els dos components i s'escampen aquesta emulsió negra i lluenta pels braços, 

el cap i totes les parts de la cara i el coll. Emmascarament que acompanyen amb crits de guerrer. 

Els tres joves ja transformats en salvatges prenen amb força un bastó d'uns cent setanta 

centímetres amb el qual s’entén que el plantígrad pot ajudar-se a caminar dret i també utilitzar 

com a arma. Aleshores, s'abraonen als caçadors i servint-se dels morros i les mans els ensutgen 

el rostre. Els caçadors es conxorxen amb els óssos i junts s’apropen al mirador de dalt de la 

muralla. Pujats al mur, els tres óssos criden alçant els bastons ben alt per sobre de la població 

que espera la seva arribada a baix, a la vila. Exaltació emfatitzada pels trets dels caçadors que 

junt amb la cridòria fan eco en les muntanyes nevades. 

 Un cop feta l'anunciació, els óssos baixen corrents del turó, seguits pels caçadors. En la 

baixada, la gent s’aparta amb pressa del seu camí, ja que les bèsties no dubten a saltar sobre tota 

persona despistada que es trobi palplantada al bell mig del costerut sender que els condueix cap 

al poble. Quan un ós ataca, el grup de caçadors disparen dos trets i la fera cau a terra amb la seva 

presa  i li ennegreix el rostre. En menys de cinc minuts arriben a l’entrada superior del poble, on 

els espera una gran gentada.  

 Ja ens trobem a la vila i aquí tothom sap que els óssos empaiten les dones, preferiblement 

les més joves i maques. En veure’n una com a possible víctima, l’ós es llança contra ella i si 

l’enxampa, tot abraçant-s’hi sense gaires miraments i en sintonia amb els dos trets dels caçadors, 

es rebolca amb ella i l'ensutja. Val a dir, que de vegades, només els refrega la mà o els morros 

per la cara, però, com elles molt bé saben, acostuma a excedir-se, a tocar les natges o els pits. 

Aquesta escena ens recorda la mítica i tòpica trobada entre la bella i la bèstia que aquí als 

Pirineus està explícita en la llegenda universal d'en Joan de l’Ós, aquell nen de força 

extraordinària, fill d'una camperola que havia estat violada per un ós. Extensa és la presència de 

l’ós en rondalles relacionades amb la fecunditat, així que, l’arrambada de la bèstia, s'entén com 

un ritu de fertilitat. L'assetjament que reben les noies finalitza amb un traguinyol de vi que 

ofereixen els caçadors. 

 Per altra banda, quan l’ós veu un home, amb el qual percep rivalitat, pica a terra amb el 

bastó i mirant-lo als ulls fixament comença una dansa pautada: el singular “ball de Prats”, segons 

ens diu un veterà de la festa. El salvatge comença la dansa en girar el seu bastó amb les dues 

mans com una hèlix davant del seu adversari. Aquest bastó se'l passen uns quants cops, realitzant 

un peculiar duel en dansa entre home i ós, fins que, en el moment més inesperat, la bèstia 

s'abraona sobre la seva víctima. Aleshores els caçadors disparen dos trets i el plantígrad cau a 

terra on abraçat a la víctima li ensutja el rostre. Aquest duel entre home i bèstia és acompanyat 

amb la tonada d'El ball de l'ós, melodia més que coneguda pels vilatans, els quals la taral·legen 
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amb gran ànim i especial entusiasme. 

 L’enfrontament amb l’ós sembla tenir molt de sentit quan qui s'hi encara és un nen, o més 

encara un adolescent, ja que és especialment en aquesta ocasió quan el ball adquireix un aire 

propi dels rituals d’iniciació, celebració de pas a l’edat adulta. Observant el ball de l’ós o millor 

dit el ball amb l’ós, que és anomenat “Ball de Prats”, es pot afirmar que entre la població és 

considerat amb admiració i elevada estima. En el ball hom creu rebre un particular 

reconeixement i benedicció de la bèstia davant dels ulls del poble. És una oportunitat de mostrar 

en públic el valor d'enfrontar-s'hi i alhora, de ser atrevit i humil per deixar-se abraçar.  

 Les corredisses i la disbauxa pels carrerons està assegurada, la història s’allarga, l’escena 

de l’atac i els balls es repeteixen contínuament. Cada cop que s’ha escenificat l’escena de la 

cacera, els caçadors encerclen l’ós i, tot reanimant-lo amb un rajolí de vi, l’ajuden a preparar-se 

novament. El jove salvatge para les mans i li carreguen més oli i sutge que s’escampa altre cop 

pels braços i la cara, per aixecar-se s’ajuda del bastó que un dels caçadors sosté horitzontalment 

agafant-lo pels extrems al seu davant i un cop dempeus segueix avançant amb força.  

 Es fan les cinc de la tarda i, durant aquestes dues hores de cacera en desori, un grup de 

nou homes vestits de blanc surten del bar on han estat bevent; duen la cara enfarinada, mocador 

blanc al cap i davantal blanc. Són els personatges que van a la captura definitiva de la bèstia per 

afaitar-la. Aquests es divideixen en tres grups de tres. En cada grup, el primer porta una cadena, 

el segon duu un pot de plàstic blanc a l'interior del qual hi ha una botifarra submergida en vi 

negre i el tercer empunya la picassa. Els Barbers apareixen en comparsa ensenyant les picasses i 

arrossegant cadenes, es desplacen tabalejant-se al so d’una cobla que els acompanya tocant la 

coneguda melodia. Els caçadors s’aparten dels óssos i els barbers s’hi rebolquen repetides 

vegades fins que definitivament aconsegueixen encadenar cada bèstia. Aleshores, els passegen 

pels carrers del voltant de la plaça tibant-los de les cadenes i marejant-los amb un ball en què 

donen voltes entre ells i es llencen el bastó de l’ós, passant-se’l d’un barber a l’altre. És en aquest 

moment quan els óssos treuen les seves últimes forces i sense parar de forcejar amb els barbers 

intenten desfer-se’n. Els óssos estiren fort i els beguts barbers en alguns moments no poden 

sostenir tal força i se’ls escorren les cadenes de les mans, moment quan l’ós es llença contra una 

dona amb gran sorpresa i ensurt per ella. Els barbers aprofiten l’avinentesa per a rebolcar-se amb 

elles i ells, imatge prou suggerent en què un de negre i l’altre de blanc abracen la dona. 

Finalment, els óssos són menats pels barbers que els condueixen amb estrebades cap a la plaça 

del Firal. En el camí no hi falten les ensopegades i les caigudes de barbers i óssos que a la gent li 

fan tanta gràcia. Tots els caçadors junts fan un cercle a la plaça delimitant l'escena central. Els 

barroers barbers forcegen tot el que poden per fer asseure cada una de les bèsties a unes cadires 

situades al mig del Firal. Un cop assegut, l'ós, es venç per un moment, instant en què els barbers 
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unten les ensutjades galtes amb la botifarra sucada amb vi i seguidament li llisquen el filó de la 

picassa tres cops, entre sospirs no forçats de l’intèrpret que enguany li ha tocat fer d’ós. Segons 

sembla, tot i així, després de tal operació els óssos revifen i desempallegant-se de la cadira salten 

sobre qualsevol dona que trobin entre els espectadors. Les rialles s’accentuen i els barbers en 

sentir la tonada final de la cobla, estripen les peludes i ennegrides disfresses dels óssos que 

acomiaden llençant-les damunt la gentada, donant a entendre que han estat humanitzats. Tots 

junts, caçadors, barbers i óssos ballen abraçats donant voltes per la plaça i en finalitzar la música 

es feliciten mútuament i es comenten les anècdotes de la festa, moment que recullen els diversos 

mitjans de comunicació locals.  

 

 1.2. Anàlisi de les festes de l’ós del Vallespir 

 

  1.2.1. La dramatúrgia 

 

 Aquestes tres representacions segueixen un mateix guió escènic que podem resumir en 

tres actes: el plantejament o “la vinguda de l'ós”, el desenvolupament o “el Ball de l'Ós” i el 

clímax o el que es coneix com la cerimònia de “l'afaitada”. L'inici i el final de la representació es 

desdibuixen en el context festiu. Abans de començar la representació, acostuma a haver-hi un 

tiberi i té lloc l'abillament de l'ós, com a acte de “la transformació” del jove en ós. I després de 

l'afaitada, encara hi ha “el ball final”, obert a tot el poble, i la festa de carnaval que es dilata fins 

l'enterrament de la sardina. 

 

  La vinguda de l'ós 

 Diverses festes tradicionals de caràcter religiós o simplement ritual, escenifiquen 

l'arribada  al poble d’algú “diví” originari de les muntanyes, d'allà on, segons la cultura popular, 

viuen els déus. Les figures mitològiques com els herois i semidéus neixen en les coves o en les 

profunditats del bosc, provenen de la muntanya. Per exemple, la llum prové dels cims de 

“l'Olimp”, això és el que podem interpretar que escenifiquen els joves d'Ísil cada nit de sant Joan 

quan baixen de la muntanya, amb teies enceses fins a la plaça del poble on s'encén una gran falla, 

entorn la qual ballen les futures parelles. Aquest és un ritual que podem veure com a iniciàtic si 

entenem que els joves són els encarregats de prendre el foc diví i portar-lo a la comunitat. 

 Per la part que ens ocupa, els joves que fan d'óssos a les Festes de l'Ós també representen 

la baixada de les muntanyes. L'ós, com sabem, és un animal carregat de simbolismes mítics, 

figura que popularment es pot interpretar com a semidéu. Segons el saber popular, l'ós amb la 
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seva sortida definitiva del cau anuncia la vinguda de la primavera; així que, aquests joves vestits 

amb pells duen, en primera instància, la primavera a la comunitat. Uns salvatges fertilitzadors 

que empaiten i es rebolquen amb les noies.  

 Tot i això, les Festes de l'Ós escenifiquen més explícitament la contraposició “Natura / 

Civilització”. I és que aquests óssos són unes figures encarregades de dur el desordre i el caos a 

la societat per tal de regenerar-la. 

  

  El Ball de l'ós 

 La música tradicional que sona en les tres Festes de l'Ós del Vallespir, al llarg de la 

representació de la cacera i l'afaitada, s'anomena Ball de l'ós. Es tracta d'unes tonades recollides 

als anys trenta pel cap de cobla de Ceret, Albert Manyac i Mattes. L'intèrpret musical més 

tradicional per tocar el Ball de l'ós en el passacarrer és el flabiolaire amb tamborí, el qual el 

podem trobar acompanyat per la tarota, el sac de gemecs i altres instruments de percussió com el 

rigo-rago. A la Plaça de la Vila, l'afaitada de l'ós és musicalment acompanyada per una cobla que 

toca el Ball de l'ós i després, moltes altres cançons tradicionals, com el Joan del Riu.    

 A Prats de Molló el “Ball de l'ós” és popularment anomenat “Ball de Prats”. Aquest ball 

té lloc a les diverses places per on passa la cercavila de la representació de la cacera de l'ós. 

Entenem que el Ball de Prats és una dansa pautada entre un dels joves abillats d'ós i una persona 

qualsevol del poble, generalment un home o un vailet. Una coreografia ben senzilla que 

representa un duel en dansa entre l'home i la bèstia. El salvatge ursí llança el garrot al seu 

adversari i aquest l'empoma, aleshores comencen a ballar encarats, però amb certa distància, 

passant-se mútuament el bastó, brandant-lo reiterades vegades, fins que l'irat salvatge s'abraona i, 

rebolcant-se per terra ensutja el rostre de l'home. L'ós cau a terra tocat pels dos trets de salves 

que disparen els caçadors però aquest animal revifa i el ball es repeteix contínuament al llarg de 

la festa, de tal manera que tothom qui vol pot encarar-se amb l'ós. L'últim de participar en aquest 

ball i ser ensutjat, abans que comenci l'acte de l'afaitada, és l'alcalde de la Vila. Quan apareixen 

els homes de blanc, els ensutjats salvatges també s'hi encaren però amb la mala sort que acaben 

sent encadenats. Els homes de blanc menen, amb destresa, els óssos cap a la plaça del Firal tot 

ballant, caòticament, la coneguda cançó.    

 A Arles de Tec i sant Llorenç de Cerdans la tonada del Ball de l'ós és l'acompanyament 

musical de la cercavila i precedeix la Prèdica que recita el menador. El menador és el qui porta la 

veu cantant en la representació, és l'únic que parla, i ho fa només per recitar la Prèdica, uns 

versos en català septentrional amb què es vanta d'haver capturat “l'espant de la contrada”. La 

Prèdica de la tarda, així és com s'anomena a Arles de Tec, és un text força llarg que actualment 

el Trappeur no acostuma a recitar tot sencer. El text complet diu així:  
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Amables habitants del ditxós Vallespir / Avui he arribat per us fer divertir / Us 
meni l'ós Martí, l'espant de la contrada / Que ell devorava bèsties, homes, dones i 
mainada / Dins tota la contrada tothom vivia espantat / Tothom pregava déu, 
quan jo he arribat / Per un bonhort de déu n'he pres les armes / Toquen a 
sometent / Tothom se reuneix, sobretot lo jovent / Tot seguit, en començant la 
caça / Ja te trobem aquesta grossa bestiassa / Jo el primer, li salti dessus / El tinc 
ben agarrat / en Pere el pren pel peu / La Rosa per la cua / I en Domingo pel nas / 
Així hem aterrat aquest gros animalàs / De seguit l'estaquem amb aqueixes 
grosses cadenes / En cridant “victòria”, hem acabat les penes / D'avui en davant 
seràs el nostre amusament / I ballaràs pas més el ball del casament. / Les pobres 
minyonetes tractava molt mal / Malhort quan sentia la flaire sota el devantal / 
Dret, la cua enlaire, piri qu'un dimoni / Els hi feia ballar el ball del matrimoni. / 
Ara, jutgeu minyonetes si n'era dolorós / De tenir per company un tal facinerós / 
Que us vull donar la mà i sobretot / El cor per us acompanyar fins l'hora de la 
mort. / Jo ho faig per a res / I sense cap inerès / Me fumi dels diners, duros i 
pessetes / M'estimi més abraçar aqueixes guapes minyonetes / Aqui en tinc una, 
una medalla, / Que me raporta cent mil escuts / I crec crevar de fam de tant de 
revinguts / Veniu avui sus la plaça pública / El veureu com sap ballar en música / 
Sap ballar la borega, la xinxirinxina / Sap fer salts i capgirells / Sap fer també la 
pantomima / Veniu tots, en farem un gran ball / I us convidi a ballar tot aqueix 
Carnaval. / En l'honneur de votre présence... Musique! (Bosch 2012: 65) 

  

 La Prèdica del Menaire de Sant Llorenç està construïda amb textos compartits amb la 

d'Arles, però en general és molt més curta, no entra tant en detalls i la figura de la Roseta no 

s'esmenta. La Prèdica és un ball parlat que antigament guardava moltes més expressions per fer 

ballar l'ós, com “L'agafarem pel nas / I farem ballar aquest animalàs” o “Cua-dret com un 

dimoni / Li farem ballar el ball del matrimoni” (Loaiza 1986: 75). 

 El menador d'Arles de Tec, abans de la Prèdica de la tarda, al matí, també fa una crida per 

tot el poble en què pregona l'inici de la festa: “Caçaires del país / i d'aquestes comarques / és un 

crit que agitem / i que teniu d'oïr: / Doneu-me parió, / el poble pot morir! / Veniu tots amb 

broncs, / fusells, canyons i arques! / La mala bèstia gronya / a n'aquest cim de serra: / i bé / si 

teniu nervis / i si no teniu por, / veniu tots amb jo. / I si sem vuit o nou, / ja podrem l'arrendir / i 

li fer tocar terra! / Companys valents, amics, / escolteu la meva veu: / les petjades de l'ós / 

arriben en el poble. / Nos en cal deslliurar / si tenim el cor noble. / Ou! Que els hommes de pit / 

me segueixin arreu!” (Bosch 2012: 47). 

 L'existència de la Prèdica ens dóna a entendre que el Ball de l'ós del Vallespir és un ball 

parlat, si més no a Arles i a Sant Llorenç. Un ball parlat de carrer que com a espectacle popular 

coordina les expressions escèniques del teatre recitat i la dansa folklòrica. 

 

  L'afaitada 

L’escena (a Prats de Molló) era feta de la manera més pintoresca possible i se li 
donava el grau de màxima comicitat, puix que constituïa l’episodi més important 
i principal de tota la facècia. En lloc de navalla, hom feia servir serres, destrals, 
ganivetes o d’altres estris semblants. Els óssos es bellugaven, grunyien i 
bogejaven a fi de complicar l’operació. Tot el veïnat acudia a fer-se un bon tip de 
riure amb l’afaitada. Acabada la representació, tots els que hi havien pres part 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

118 

activa ballaven un contrapàs dit de la revenja, perquè els óssos es vindicaven del 
paperot que havien fet” (Amades 1950: 673). 

  

 “L'afaitada” és l'escenificació de desproveir l'actuant d'ós de la seva disfressa, acte que 

pels vallespirencs representa la mort de la bèstia i la vinguda de l'home. Més concretament, es 

diu que l'ós passa a reencarnar-se en home. Hom entén que els joves es converteixen en óssos per 

després reconvertir-se en homes. Així que el jove passa a ser un home adult després d'haver fet 

d'ós. Les Festes de l'Ós són, doncs, unes representacions de teatre popular que guarden un 

original ritual de pas a l'edat adulta.  

 En les llegendes de l'home salvatge, familiars al conte d’en Joan de l'ós o Valentin et 

Orson, el fill de l'ós és una criatura silvestre, originària dels boscos, que els camperols pretenen 

civilitzar. Per tal que el salvatge esdevingui un home civilitzat cal destruir, en primera instància, 

la seva aparença ursina, això vol dir desproveir-lo del seu pelatge. L'afaitada a què són sotmesos 

“els óssos del Vallespir” és un acte esmentat en la literatura popular tardomedieval que beu de 

l’antiga epopeia de Gilgamesh. 

 L'ós és la part del jove que per fer-se gran ha de morir, aquesta part salvatge també és 

interpretada com la figura de l'ancestre. L'exemple el tenim en el conte universal d'en Joan de 

l'ós, en el qual ha de matar el seu pare per poder deixar enrere la vida salvatge i tornar a la 

civilització on poder ser un home. L'ós és el nostre avantpassat mític, per tant, el pas de l'ós a 

l'home dóna a entendre una mena de pas en l'Evolució Humana. Rasurar els óssos és l'equivalent 

a humanitzar-los, dit d'una altra manera, l'home salvatge passa a ser un home civilitzat després 

de ser afaitat. A Arles ensabonen l'ós amb una poma, tast del fruit a través del qual Adam i Eva 

van ser expulsats del Paradís. Per altra banda, la mort de l'ós no és res més que la mort de 

l'Hivernàs, de la mateixa manera que el retorn de l'home simbolitza el retorn de la primavera. 

L'afaitada és, doncs, un acte que permet acabar una fase i començar-ne una altra, ambdues d'un 

mateix cicle que es regenera. 

 La lluita entre els salvatges ensutjats i els homes enfarinats precedeix l'afaitada, si més no 

a Prats de Molló. Els salvatges són finalment eclipsats pel filó de la destral; els homes ensutjats 

passen a ser homes “blancs”, de la mateixa manera que la lluna nova, “bruna”, passa a ser plena, 

“blanca”. L'afaitada és un acte que fa mutar el temps, de “la foscor” de l'hivern a “la llum” de la 

primavera. Un ritual que ajuda els joves a créixer i madurar. 

 

1.2. 2. L’espai 

 

 Les Festes de l'Ós s'escenifiquen al llarg d'un recorregut que transita entre un espai 

representatiu de natura i un altre de civilització. Un indret elevat de l'extraradi del poble serveix 
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per escenificar l'espai on apareix la bèstia ferotge. L'ós és la figura salvatge que penetra a l'espai 

públic urbà per desestabilitzar l'ordre establert, és qui promou el caos, el terror i el desordre entre 

la població. Aquest enemic del poble irromp amb força en el territori de la civilització fins a 

arribar a petar al centre neuràlgic, la Plaça de la Vila. La Plaça és “el mateix cor del poble”, el 

lloc on succeeixen les relacions i els esdeveniments més representatius de la vida social; és, 

doncs, el millor escenari per acabar amb el salvatge. L'ós és afaitat, castrat de la seva part 

salvatge, a la plaça, en nom de la civilització, davant dels ulls de tot el poble que el veuen tornar-

se un home. 

 A Prats de Molló la festa comença dins les muralles del Fort de la Guàrdia136. Els óssos i 

els caçaires de la festa fan un tiberi dalt del fort i un cop preparats baixen cap al poble cridant i 

disparant. Alguns dels óssos i caçadors arriben a les portes de la part alta del poble pel llarg túnel 

que comunica el Fort amb les muralles de la vila de Prats, estret i fosc passatge que, per un 

moment, funciona com a cova de l'ós. El fet que els homes salvatges surtin d'una fortificació i 

que els caçadors també col·laborin en assetjar les dones i espantar el poble amb les seves armes, 

fa que la festa adquireixi un aire bèl·lic, de repressió. Dins del nucli antic, tots els carrerons són 

transitats aleatòriament pels joves ensutjats que promouen el caos. Les cantonades i els carrers 

estrets permeten que els óssos s'amaguin momentàniament de les multituds i sorprenguin les 

seves víctimes. Les places ofereixen l'espai idoni, més reposat, perquè un vilatà i l'ós dansin “el 

ball de Prats”. Els homes salvatges són trets a la força fora de les muralles del barri antic pels 

homes de blanc que els duen al Firal, la plaça més gran i oberta, davant de l'ajuntament, que és 

l'espai on s'executa l'afaitada i el ball final. 

 A Sant Llorenç de Cerdans, els dos actuants d'ós es vesteixen en espais interiors, obscurs, 

que podem interpretar com a caus o coves urbanes. El primer dins d'un garatge de la part alta del 

poble i el segon en un subterrani d'un bar del centre. La Festa comença quan l'ós llorencí baixa 

corrents de l'esglesiola de la part alta. L'ós és considerat un animal que amb la seva sortida ajuda 

a alliberar les ànimes dels morts, així que en la seva baixada al centre de la vila passa per 

l'interior del cementiri. A les places es representa el ball de l'ós amb la Prèdica. L'escena de 

l'afaitada i el ball final succeeix en un gran pla al centre del poble. 

 A Arles de Tec, l'ós es vesteix i es prepara en el bosc de la Font dels Boixos. El menador 

i la Roseta han de creuar el riu Tec per anar-lo a buscar, i després el condueixen cap al centre del 

poble. A part de la representació que s'escenifica a les places, els personatges principals es 

persegueixen entre ells, també pels balcons de la Casa de la Vila. En una banda de la Plaça de la 

                                                
136El Fort Lagarde és una ciutadella francesa destinada a vigilar el Coll d'Ares, la frontera amb Espanya. 
A finals del segle XVII, durant la revolta dels Angelets i el setge de Prats de Molló, va ser custodiada per 
un centenar de soldats i una artilleria destinada a vigilar els seus habitants. 
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Vila hi trobem construït una cova amb branques de pi, per poder representar el rapte final, abans 

de l'afaitada, quan l'ós se'n duu a una noia al seu cau. El cau de l'ós no és l'únic element 

escenogràfic destinat a recrear la natura dins del poble. Uns joves ajupits que aguanten sobre els 

seus caps uns barrils coberts de vegetació semblen ser, a primer cop d'ull, uns elements 

escenogràfics mòbils; són les Bótes, unes figures complexes que analitzarem amb detall 

conjuntament amb els altres personatges. 

 

1.2.3. Els personatges 

 

 El treball escenogràfic recau més en la creació dels personatges que en l'espai, ja que, en 

aquestes festes de carrer, l'espai públic s'aprofita tal com és i representa el que ja és: la vila. 

Tanmateix, parlar dels personatges ens porta a parlar de la utilització de l'espai, doncs, són 

aquests els qui li donen un sentit. Entre els personatges més importants, trobem tres rols 

principals: la figura de l'ós, la figura femenina i la figura que captura, mena i afaita l'ós 

reconvertint-lo en home. Després, hi ha tot un reguitzell de personatges adversos que completen 

la representació. El públic és espectador, còmplice de la cacera i, alhora, tothom pot ser atacat 

per l'ós. 

 Gran part de la població participa en la festa disfressant-se de caçaire. A Prats de Molló 

són nou joves conxorxats amb els óssos però a Arles i Sant Llorenç són una multitud de 

persones, també espectadores, que segueixen el menador. La representació és una paròdia d'una 

cacera, així que, a Arles i Sant Llorenç, trobem algunes noies que s'amaguen de l'ós transvestides 

de caçadors i que amb el rostre ensutjat simulen tenir barba.  

 

  Els óssos del Vallespir 

 

 L'ós d'Arles, el de Sant Llorenç i els de Prats estan representats per nois d'uns vint anys. 

Tots ells fan l'ós dempeus, no a quatre potes. Representen unes bèsties que baixen de la 

muntanya per assetjar les noies de la població. Aquests joves disfressats d'óssos salvatges que 

porten el caos a la població són, finalment, caçats i menats a la plaça del poble on es representa 

l'acte d'afaitar-los. En l'afaitada els joves són deslliurats de la seva disfressa peluda, acte a través 

del qual, es vol reconvertir-los en homes. Els qui interpreten l'ós no parlen, només grunyen i fan 

l'ós enduts per un ímpetu salvatge. Cada ós dels tres del Vallespir tenen una identitat pròpia, són 

representats de forma diferent. Maneres distintes de disfressar-se d'ós que aporten sentits i 

significats que es complementen alhora de construir la figura mítica de l'ós. La representació 

d'aquests óssos està influïda per dues imatges ben diferents: els óssos que els gitanos feien ballar 
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per les places i la figura de l'home salvatge, el fill de l'ós. 

  

  L'ós pradenc: 
A Prats de Molló feien el ball dels óssos quatre homes un xic tabolers. Per a fer-
lo percebien un duro i unes espardenyes noves. Es vestien amb una pell d’ós i es 
cobrien la cara amb uns retalls de la mateixa pell. Portaven un bastó alt i feixuc a 
tall d’arma. A mig matí sortien cap a la muntanya. Anaven a una casa forana, on 
ja els esperaven, i feien un bon dinar un xic abundant de beure, puix que, segons 
el dir del poble, els qui representaven l’esmentat paper, si estaven una mica 
engatats, feien més l’ós. Cap a les dues de la tarda baixaven a Prats. Des d’abans 
d’arribar-hi, el qui els menava anunciava llur proximitat. Sortia a rebre’ls quasi 
tota la població. Els óssos, en veure tanta gent, feien com si s’enfurissin i 
volguessin escometre-la. Els qui se sentien caçadors, ja els esperaven armats 
d’escopetes de pistó, els engegaven un tret i, si el dispar resultava, l’ós a qui 
apuntaven s’havia de donar per mort i caure estirat a terra. Si el tret fallava, l’ós 
tirava el seu bastó entre cames dels caçadors i en alguns casos els havia fet mal. 
Així es mataven els quatre óssos. Un cop morts, entre la multitud es produïa un 
clamoreig general de satisfacció i sorgia un gran aldarull. Els óssos ressuscitaven 
al moment. Els caçadors se’ls feien seus i els passejaven tota la tarda, fent-los 
ballar al so d’una tonada força escaient. Els óssos es lliuraven a tota mena de 
trapelleries, d’excessos i de llicències, molt especialment amb les dones, a les 
quals atacaven furiosament així que en veien una. Durant tota la tarda es produïa 
un desori que portava tota la població en renou. (Amades 1950: 671-673)  

 

 L'ós pradenc, amb una aparença menys ursina però en canvi més propera a la figura de 

l'home salvatge, és el més diferent dels altres dos del Vallespir. La seva imatge és la d'un jove 

amb la cara i els braços ensutjats, vestit amb pells de be de color cru, amb un barret de la mateixa 

pell i un llarg bastó. Una figura que actualment se segueix representant de la mateixa manera que 

a la primera meitat del segle XX, segons es mostra en la filmació que Antoin Caillet va fer de la 

festa el 1936. L'estètica d'aquesta indumentària és especialment tradicional, doncs està composta 

de materials propis del món rural, com l'arpillera, la pell d'ovella, el sutge i l'oli. 

 Aquests tres joves peluts i descurats que empaiten les pradenques no semblen representar 

a uns óssos sinó, més aviat, a uns autèntics homes salvatges. Podríem dir que representen la viva 

imatge dels fills de l'ós: mig óssos mig homes, d'una força extraordinària i una set insaciable per 

les noies. Van armats amb un llarg bastó similar al que duien els menadors d'óssos, però per la 

manera com l'utilitzen ens recorda la clava de connotació fàl·lica que duu la figura popular de 

l'home boscà.  

 Aquests joves salvatges, tal com van vestits amb pells ovines i ajudats d'un llarg bastó, 

ens recorden també als antics pastors dels Pirineus. Podria ser que la festa de l'ós de Prats de 

Molló sigui la pervivència d'un antic ritual a favor de la fertilitat dels ramats i de les dones del 

poble, en la mesura que, a l'hivern, quan cada ovella està al seu corral, uns joves vestits de 

pastors empaiten i ensutgen les noies. Sabem que el febrer era un mes dedicat a ritus 

propiciatoris de fertilitat executats per homes vestits amb pells d'animals que assetjaven a les 

noies, les antigues festes romanes de les Lupercals en són un clar exemple. Aquestes festes, en 
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estar carregades de sentit mitològic, ens permeten entendre que els joves de l'antiga Roma 

representessin llops, de la mateixa manera que els joves de Prats de Molló, com altres contrades 

dels Pirineus i d'altres serralades, representen óssos. L'ós és el nostre avantpassat de les 

muntanyes, l'ancestre mitològic. Si relacionem els joves salvatges de Prats amb la figura del 

pastor, hem de tenir present que tant el llop com l'ós són els seus adversaris més perillosos. La 

idea que l'ós o el llop es cruspeix les ovelles pot haver ajudat a construir una figura fantàstica en 

l'imaginari rural, una mena de fera terrorífica feta amb els cossos d'allò que consumeix les 

ovelles. Si es volgués representar el doble dolent del pastor, aquest seria una figura més 

identificada amb la de l'ós que amb la del llop, doncs l'ésser humà està popularment més 

emparentat amb el plantígrad. A més a més, místicament, el pastor s'assembla a l'ós en la mesura 

que és solitari i transita les muntanyes amb una certa comunió amb la natura i les bèsties. Dit 

això, per representar l'alteritat, la part fosca d'una figura, no hi ha cap recurs més directe i senzill 

que maquillar-la de negre, ensutjar-la. Així podem entendre que l'ós de Prats sigui una alteritat 

del pastor. I és que, els pastors dels pirineus identifiquen l'ós com el seu “altre”; l'ós és la “part 

maleïda” del pastor (Salingue 2000: 14). De fet, l'ós dels carnavals bascos, l'hartza, està també 

construït amb pells de moltó i a més a més duu les banyes. Cal recordar que en basc, l'ós es diu 

hartza i pastor artzaina, ambdós comparteixen l'arrel indoeuropea art, la qual és una de les més 

antigues per designar “ós”.    

 Segons la simbologia bíblica, Déu obra com un pastor, així que podem trobar sants que 

representen la figura d'un pastor que guia el poble, sovint vestits amb blanques pells ovines. Una 

de les pervivències festives més representatives és s'Homo des Be que, a Menorca, surt pel 

diumenge més proper a sant Joan. Com ja hem explicat, s'Homo des Be és un jove abillat amb 

pells de moltó que carrega un anyell; representació viva de sant Joan Baptista, que camina 

descalç i va acompanyat per un músic que toca el flabiol i el tamborí. Podem interpretar que 

s'Homo des Be és una representació dels pastors sants, mentre que els óssos de Prats són una 

representació dels pastors maleïts. De fet, l'ós bru en el teatre popular medieval era representat 

per un jove vestit amb “pells d’anyins negres”.  

 Al nostre entendre, la utilització del sutge en la caracterització dels óssos es deu, en 

primera instància, al propòsit de voler enfosquir la pell de l'actuant i el pelatge clar de les pells 

ovines que porta. Ara bé, aquests joves ensutjats es destaquen per emmascarar amb la seva 

emulsió d'oli i sutge a totes les noies i a tothom qui atrapen. Ensutjar el públic és el que també fa 

l'ós que surt el dimarts de carnaval a la població de Salcedo (Galícia). Sabem que, segons el 

saber popular, l'ós només surt de la cova i anuncia la primavera si ho veu tot fosc, fet que 

justifica els emmascarats de negre. L'acció de l'ós que emmascara és entesa com “la petjada de 

l'ós”, símbol de l'alteritat.     
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 A Prats de Molló, tothom escridassa, humilia i espanta els óssos amb xiulets i extensos 

udols, però està clar que tothom s’apunta a la festa i desitja ser tacat per un dels joves salvatges. 

Segons una llegenda que es troba en tot el Pirineu Occità, un dia que Déu passejava per la 

muntanya, una dona i un home es van amagar i li van sortir al pas udolant per espantar-lo, 

aleshores, el Totpoderós va reaccionar de forma colèrica i els va dir “Ós voleu ser, i ós sereu!” 

(Marliave – Claude 1990: 78). Aquest “ós voleu ser i ós sereu” concorda amb el fet que l’ós 

ensutgi a tothom qui l'udoli. En tal escomesa es pot apreciar com els pradencs que fan d’óssos 

simpatitzen amb els vilatans i viceversa. I és que, a part d'atacar uns quants forasters, se'ls veu 

ensutjar el rostre de les seves relacions més properes: mare, pare, germà, germana, tiet, tieta, 

cosí, veí, amic, amiga o companya. En aquest sentit, s’escenifica clarament la familiarització que 

aquesta figura comparteix amb la població, en una trobada de comunió ancestral, de cert caràcter 

incestuós, on hom comparteix la idea que l'ós està també en un mateix.  

 

  L'ós arlès 

 S'identifica pel seu cap terrorífic, el qual consta d'una capçana amb una gran carota tota 

coberta de pell de cabra, d'un pelatge castany rogenc, que té una gran boca vermella amb unes 

grosses dents de fusta cosides, somriure malvat a través del qual l'actuant hi veu. És un casc ben 

dur preparat per rebre cops. La seva vestimenta consisteix d'un pelatge sintètic homogeni, més 

fosc que el de la màscara, confeccionat en un model de granota amb manyoples incloses. Duu 

una cadena que li penja lligada a la cintura i calçat per córrer. El vestit, el qual ha estat renovat 

recentment, és d'importància secundària respecte a la carota que manté la confecció tradicional. 

El disseny d'aquesta màscara es manté des de fa més d'un segle, motiu que el fa summament 

sagrat. L'última pell d'animal ovina que s'ha utilitzat per mantenir la seva estètica tradicional és 

la de cabra, potser rossellonesa; en un passat, però, anava més aviat “vestit amb pell de xai burell 

i una capçana amb carota de pell de conill travessada per vius vermells i amb grosses dents de 

porc cosides a la geniva de la boca de la carota” (Amades 1950: 675). 

 Segons la tradició que encara es manté, l'actuant d'ós és disfressa al bosc en secret ajudat 

per un veterà de la festa, i roman amagat dins la boscúria fins que la Roseta i el Paranyer el 

vénen a buscar. La mena de cap gros que duu és especialment important perquè oculta la 

identitat de l'actuant. Un cop finalitzada la cerimònia d'afaitar l'ós amb una poma i una picassa, 

el capitost dels caçaires li treu la carota, un gest que desvela l'home.  

 L'ós arlès no empaita tant a les noies del poble com a la Roseta, un home vestit de dona 

que l'intenta seduir per fer-lo venir cap al poble. I és que, tots els habitants d'Arles entenen que 

fer venir l'ós és ajudar que arribi la primavera. 
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  L'ós llorencí 

 Es destaca principalment per estar construït amb la pell i el cap d'un ós autèntic. La peça 

dissecada no és que sigui autòctona de la zona sinó que va ser adquirida d'un taxidermista 

professional del Canadà. El 1993 aquesta disfressa d'ós tan realista va substituir les pells de cabra 

i la màscara de cartró pedra que des d'aleshores s'havien utilitzat. Antigament l'ós de Sant 

Llorenç era molt semblant a l'actual ós d'Arles, així que aquest canvi en la indumentària ha 

ajudat que ambdós tinguin una identitat diferenciada.  

 La disfressa hiperrealista, ajustada al cos de l'actuant, transmet més gràficament la idea 

que l'home està empresonat dins de la bèstia (Bosch 2013: 79). Aquesta ajuda a il·lustrar amb 

més claredat l'acte final, quan es desvela que sota la pell de l'ós s'amaga l'home. Tanmateix, el 

rostre de l'home no és ocultat completament sota la disfressa, sobresurt entre les pells, maquillat 

de negre com els óssos de Prats.  

 L'alteritat està molt present en la figura de l'ós llorencí. I és que, a més de la clara 

oposició home/bèstia que estableix la disfressa de pell animal i el maquillatge negre sobre el 

rostre blanc, l'ós és encarnat per dos homes. L'un escenifica l'arribada de l'ós al poble i l'altre 

l'afaitada, la seva conversió en home. El primer és preparat en un garatge de la part alta del poble 

i el segon pren el relleu, a mitja festa, en el soterrani d'un bar. Ambdós són preparats en espais 

interiors foscos, marginals, sensibles de ser interpretats com a coves o caus urbans. 

 

 El menador 

 

 Tant a Arles com a Sant Llorenç, el jove que fa d'ós és menat per un home, un domador 

expert com els que feien ballar els óssos per les places. Ambdós menadors representen ser uns 

valents caçadors que han capturat l'ós. A Sant Llorenç se l'anomena Menaire i a Arles Trappeur, 

“Paranyer”. Són uns caps de caçaires que alhora compleixen el rol de mestres de cerimònies de 

la farsa. Duen un bastó llarg i una medalla amb què es gloriegen de ser els més forts de la 

contrada. 

 El Menaire duu faixa, samarra i una barretina catalana. La medalla que li penja al coll és 

ben grossa i hi té un ós gravat. El Trappeur, en canvi, és un paranyer d'óssos vingut del Canadà. 

Duu faixa, capell i armilla. I la medalla és la imatge d'una bella dama que porta penjada al pit. El 

menador arlès, a més d'anar acompanyat dels caçadors, va de bracet amb la seva companya, la 

Roseta. I és que, per fer venir l'ós fa servir la seva dona com esquer. El Trappeur forma una 

carnavalesca parella amb la Roseta, que és de fet un home transvestit.   

 El Trappeur i el Menaire, encadenen l'ós, el fan ballar i a la plaça l'afaiten amb una 

grossa destral de llenyataire. Ells són els homes encarregats d'humanitzar l'ós, de tornar-lo un 
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home. A Prats de Molló on no hi ha ningú que faci la Prèdica, els óssos també són encadenats i 

afaitats de la mateixa manera, però per uns personatges, més simbòlics, que van de blanc i són 

anomenats barbers o óssos blancs. 

  

 La Roseta arlesa 

 

 És la companya del Trappeur, un expert caçador d'óssos vingut del Canadà amb 

l'encàrrec de capturar un gran ós dels Pirineus que té aterrida tota la població d'Arles de Tec. El 

prestigiós paranyer se serveix del sex-appeal i les maneres de la seva estimada per atreure l'ós; 

ella és l'esquer més infal·lible, la debilitat més profunda de la bèstia. L'acció principal que la 

Roseta desenvolupa, en favor d'aconseguir tal objectiu, és ventar les seves faldilles en direcció al 

bosc, com a reclam olorós destinat a despertar la insaciable concupiscència carnal del plantígrad. 

L'animal silvestre pres pels seus instints surt de l'amagatall i, encegat, corre al seu encontre. La 

Roseta es defensa de l'atac amb la bossa de mà fins que el Trappeur salta sobre l'ós. Un cop 

encadenat el passegen per les places del poble, on el caçador recita la Prèdica i oficia la farsa del 

ball del matrimoni entre l'ós i la Roseta, escenificació d'una singular cerimònia de l'adveniment 

de la primavera. 

 L'origen del mot Roseta pot venir de Rosmerta, nom de la deessa celta de la fertilitat, 

l'abundància i la plenitud, que significa “gran proveïdora”. La Rosmerta celta s'associa a Maia, la 

deessa romana de la primavera, que en grec significa “petita mare”. Així és que “maig”, el temps 

més representatiu de la primavera i les roses, és el mes de Maia. El cristianisme, al seu torn, 

dedicà el mes de maig a Maria, la mare del fill de Déu. Rosa Maria o Mª Rosa, “verge de les 

roses”, fou, precisament, el nom compost més comú a la Catalunya del segle XIII, en ple apogeu 

del culte marià. Així que Roseta és un diminutiu directe del nom primaveral de la verge Maria; 

els més coneguts, però, són Rosa, Roser, Rosalia o Rosaura. Pel que fa els cultes religiosos: en 

les “Roses de maig”, les “belles de maig” o altres devocions marianes com les “rosaries”, era 

costum que les joves fadrines fossin presentades a l'Església en una processó totes vestides de 

blanc. En honor de la verge Maria, els vestits blancs de les pubilles no només eren el focus 

d'atenció per les florides festes de maig sinó també per la Candelera (2 de febrer) o l'Assumpció 

(15 d'agost). 

 Així que la Roseta duu aquest nom, que simbolitza la Primavera i la mare verge de Jesús, 

perquè és l'elegida per ser fecundada per l'Ós, la bèstia que amb la seva vinguda porta de nou la 

Primavera i la fertilitat. L'Ós, per tant, és considerat una figura divina dins del panteó pirinenc; 

que de la seva unió amb Roseta només pot nàixer un fill dels déus, un heroi, un superhome 

d'atributs ursins, en Joan de l'Ós segons la rondallística universal. De fet, els pagesos dels 
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Pirineus, diuen ser descendents d'aquesta unió i per això fan aquest tipus de representacions.    

 Rosaura, que com hem dit és un nom familiar a Roseta, és, també, representada com la 

parella de l'ós dins la cultura popular catalana. En la festa major de Montblanc, que antigament 

se celebrava el dia 24 de febrer, tenia lloc “El ball de la Rosaura”: una obra de teatre popular 

amb dues versions diferents, en què a la més posterior i menys famosa de les quals sortia un ós 

que s'enamorava de Rosaura.137 

 Ara bé, la festa de l'ós d'Arles de Tec és una representació còmica, carnavalesca, que 

conté la inversió de sexes, un joc de màscares comú en antics rituals d'hivern de quan es creia 

que només el desordre i el caos podien fer tornar el bon temps. I és que el personatge de la 

Roseta és un home transvestit de forma grotesca. De fet tots els personatges són representats per 

homes menys alguns caçadors que, seguint la mateixa lògica de la inversió de rols, són dones 

transvestides. Hem de tenir present, però, que en el teatre medieval particularment de tema 

religiós era un sacrilegi que les dones actuessin, aleshores els papers femenins eren representats 

per nens o joves de veus blanques. En el Misteri d'Elx (14 i 15 d'agost), per exemple, la verge 

Maria és representada per un nen. Això no exclou que fadrines amb vestits de gran bellesa 

folklòrica participessin en actes religiosos, sent l'honor de les seves famílies i de tot el poble, 

però sempre al marge de tota representació teatral. Tanmateix en les festes d'hivern de ressons 

pagans, com les de carnaval, les normes que dictava l'Església també eren transgredides. Sembla 

que tant la visió pagana com la cristiana comparteixen la tradició teatral que la Roseta sigui 

representada per un noi. Al nostre entendre, la Roseta és encarnada per un home, ja que es tracta 

d'una obra de la teatralitat popular d’arrel medieval i, també, perquè amb aquesta interpretació es 

posa de manifest el ritual d'inversió de rols propi de les antigues celebracions d'hivern i 

s'accentua el to de farsa carnavalesca; però, sobretot, perquè en el fons aquesta festa és una 

cerimònia ritual i com a tal, a ulls de la tradició, ha d'estar conduïda per homes.   

 La Roseta, que simula ésser la promesa de l'ós, figurada per un home vestit de dona amb 

roba blanca (Amades 1950: 675), en la festa de l'ós d'Arles de Tec que recentment hem visitat es 

caracteritza de la següent manera: va maquillat de dona i amb una perruca rossa arrissada; 

vesteix una camisa blanca florejada, una faldilla de quadres i a sota unes calces; i, duu 

espardenyes, un mocador i una bossa de mà. L'esplendor de la primavera està representat en la 

Roseta, bella dama i llaminadura per l'ós, que l'incita ventant les seves faldilles, mentre que a 

cops de bossa es defensa dels atacs de la bèstia. Si bé el blanc no és un color dominant en el 

vestuari actual de la Roseta, el qual ha anat variant en el pas del temps, en un origen hi era amb 
                                                
137 L'ós segrestava Rosaura i la cuidava per la força a la seva cova fins que arribava un cavaller que 
matava la bèstia i es casava amb la bella dama. Després de moltes peripècies i desamors, era abandonada 
de nou al bosc on donava a llum a bessons, un dels quals era cuidat per un ós, una criatura silvestre que 
finalment era amanyagada pel pare de Rosaura. (Amades 1950: 796-9) 
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més presència mantenint el símbol de la puresa, ella és la núvia en aquesta singular cerimònia. 

La parella de nuvis representats pels sexes oposats la trobem present en moltes festivitats 

d'hivern arreu de l'Europa rural, com a Polònia on l'actuant vestit de núvia acompanya l'ós.  

 En les obres de Brueghel de “el joc de l'home salvatge” i “la batalla de Carnaval i la 

Quaresma” hi podem veure una peça de teatre popular on surt una figura vestida de dona amb el 

rostre tapat per un vel blanc que amb un anell de matrimoni tempta al personatge boscà, 

representació que gran quantitat d'estudiosos han relacionat amb l'obra Valentin et Orson. És 

fàcil entendre que la careta blanca utilitzada com a identitat femenina respon a la qualitat de 

puresa, de “verge”, que en definitiva és la llum, la primavera, símbol de prosperitat i abundància.   

 L'home que fa de dona vestit o emmascarat de blanc és una figura comuna en antigues 

festes d'hivern, que de desembre al carnaval, estaven destinades a fer renéixer la llum. Per 

exemple, tal com hem explicat anteriorment, per santa Llúcia –el 13 de desembre, que abans de 

la reforma gregoriana del calendari (1582) s’apropava al solstici–, a certes poblacions de 

Bulgària sortien uns homes que feien de dona vestits de blanc. Amb més sentit trobem, doncs, 

els homes que vestits de blanc fan de dones per la Candelera (2 de febrer), la festa de la llum i 

dia de “la purificació de la verge”. La representació de l'ós que per la Candelera persegueix a 

homes disfressats de dones pures, pot ser vista com una paròdia que posa la Roseta en 

comparació amb la Verge.  

 

 Màscares adverses 

  

  Les Bótes d'Arles de Tec 

 Aquestes figures mòbils cobertes amb branquillons de ginesta, a simple vista, semblen ser 

uns elements escenogràfics destinats a apropar la vegetació boscana dins del recinte urbà. 

Arbustos darrere els quals la Roseta es protegeix de les urpes de l'ós durant la representació de la 

cacera de l'ós que s'escenifica reiterades vegades en diverses places del poble. El que més ens 

sorprèn és l'afany que l'ós té en envestir aquestes figures arbòries; intuïtivament podem pensar 

que amb aquesta acció s'escenifica com la bèstia creua la boscúria o, si fem una interpretació 

més rebuscada, que la fera arremet contra aquests elements escenogràfics perquè sap que són un 

artifici sota el qual s'amaga la gent del poble. Però, com bé sabem, l'ós, segons el saber popular, 

es destaca més per la seva força que per la seva intel·ligència. Així que quan hem preguntat el 

sentit de les bótes als mateixos actuants ens han respost que la seva funció és “aturar 

l'agressivitat de l'ós”. Agressivitat que culmina en l'última escena, quan l'ós, abans de la 

cerimònia final de l'afaitada, pren el bastó del Trappeur i apallissa les botes amb tal força que, 

aquestes, tot i voler mantenir-se dretes, no poden resistir els cops, cauen esteses a terra i reben 
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cops fins que el garrot es parteix. Els arlesos diuen que amb aquest acte brutal “l'ós fa fora el 

mal”. 

 A mitjans del segle XX, els joves que feien de bótes no aguantaven, amb els seus braços 

per damunt del cap, uns bidons de plàstic coberts de verd, sinó autèntics barrils de fusta guarnits 

amb  dues carotes de les quals penjaven trenes de forcs d'alls. Així ho testimonien els folkloristes 

de l'època, Violet Alford, Basil Collier, Van Gennep, Joan Amades i Marià Loaiza. Les antigues 

bótes guardaven més enginy, doncs la part del buc del barrilet no ocupada pel cap dels figurants 

era replena de serradures, de tal manera que l'ós copejava les bótes fins que llurs cervells de 

serradures quedaven escampats per terra. La presència de les dues cares grotesques, pintades una 

a cada banda del barril, s'ha relacionat amb les divinitats bicèfales encaminades a provocar i 

afavorir l'adveniment de la primavera. “Aquests subjectes mítics posseeixen una doble 

personalitat figurada plàsticament per les dues cares: una que vol representar la vegetació 

passada i caduca, i l'altra, la primaveral, que hom tracta d'afavorir. Aquestes concepcions, que 

arrenquen d'un passat molt pregon en les cultures clàssiques, van plasmar en la figura del déu 

Janus, que es distingia per ésser el que tancava l'any vell i obria el nou. Una de les cares, rònega, 

arrugada i ingrata de veure, mirava l'any vell que se n'anava i l'altra es dirigia cap a l'any nou, 

fresca, regalada i riallera” (Amades 1950: 678-9). Per altra banda cal remarcar que els qui duien 

els barrils, aleshores, eren “quatre minyons, qualificats de batedors, que, a jutjar per llur nom, 

ahir devien fer una batuda pel bosc per acorralar la fera i per agafar-la viva; van vestits amb 

camises de dona i porten penjada al coll una barromba” 138 (Amades 1950: 675). En una 

fotografia de la primera meitat del segle XX, podem veure el trappeur amb l'ós, la Roseta i tres 

dels Batedors, els quals es veu clarament que duen faldilles, esquelles a la cintura i uns bidons de 

plàstic amb unes grans carotes pintades (Fig. 113)Els batedors d'Arles són molt semblants als  

impressionants “batedors” romanesos de “la bataia de la Ruginoasa” que surten l'últim dia de 

l'any; uns homes vestits amb roba acolorida, de dona, amb esquelles a la cintura i una gran carota 

de vell construïda sobre un casc, destinada a rebre brutals garrotades dels seus companys.139    

 Marià Loaiza i Vidella en el seu estudi que realitzà el 1954-5, aporta que les bótes han 

estat adoptades en una data relativament recent: “Segons l'arlès senyor Julià, i segons altres 

arlesos, els barrils substituïren els vasos de terrissa amb els quals els caçadors (de la 

representació), anys ha, es tapaven el cap; feia seixanta anys, més o menys, que havien estat 

emparats per darrera vegada. Segons ell els darrers vasos havien estat cuits a la fleca dels seus 
                                                
138 La barromba és una esquella molt grossa que solen dur les vaques, les egües i els marrans guiadors de 
ramat. Segons documentà Alford els xicots que duien les bótes anaven vestits amb bruses de tafetà marró 
i portaven al volt de la cintura uns guarniments mulencs amb tot de campanetes que dringaven. 
139 L’hivern del 2011 vaig viatjar a la Moldàvia romanesa per documentar les festes d’any nou, entre les 
quals vaig visitar la Bataia de la Ruginoasa, es pot veure el reportatge en: “Les festes de l’ós a Europa: la 
bèstia que portem dins”, de TVC. 
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pares, a l'angle que formaven els carrers Ouella i Fêtes” (Loaiza 1983: 37). 

 Podem afegir que la vegetació és una matèria comuna per encarnar el geni que mor i 

ressuscita amb la natura, representat explícitament en manifestacions europees com la de “l'ós de 

palla” o de “l'home salvatge”. Geni boscà, essencialment arbori, que segons el nostre entendre 

segueix latent, subtilment, en la figura dels Barrils. Les Bótes ja no duen les dues cares amb què 

representar l'any vell i l'any nou; tanmateix, en ser unes figures replenes de vegetació que cauen i 

s'aixequen insistentment, cal pensar que, segueixen escenificant la seva mort i renaixement, el 

pas d'un any a l'altre. En l'acte de tustar els bidons recoberts de vegetació, que en un origen eren 

barrils de fusta o vasos de terrissa, perviu, doncs, el ritu tradicional d'hivern destinat a combatre 

els mals esperits, que com ja hem explicat té el mateix significat que matar l'any vell. Cop de 

bastó que, segons el pensament popular, compleix l'expulsió del mal alhora que propicia 

fecunditat pel nou. És una llàstima, però, que els anomenats Batedors hagin deixat de portar 

esquelles, els instruments sonors del món rural que a més d'haver-se utilitzat per la cacera de l'ós, 

encara ara es fan sonar en moltes cercaviles i festes d'hivern per tal d'espantar els esperits. Pel 

que fa la vestimenta, la roba de rugbi que duen actualment aquests joves, els fa ser unes figures 

amb cert esperit esportiu a l'hora d'encarar els cops. 

 La resistència dels bidons de plàstic donen perennitat i artificialitat, en oposició al 

realisme efímer que oferien antigament els barrils o els vasos de terrissa en ser esberlats per les 

garrotades. Se'ns fa inevitable pensar que l'acció plàstica de crear-les de nou cada any era un pas, 

indispensable i no menys ritual,  que formava part i donava força al cicle “mort i resurrecció” 

que representen. En definitiva, podem dir que Les Bótes són unes figures que encarnen els 

esperits de la natura, les quals guarden un sentit ambigu i de regeneració: L'ós en tustar Les 

Bótes expulsa els mals esperits; aquestes, al seu temps, en regenerar-se i aturar l'agressivitat de la 

bèstia, fan la funció d'esperits benefactors, protectors, enfrontats al mal de la bèstia. Segons el 

nostre coneixement sobre les diverses festes tradicionals d'hivern, no seria estrany veure aquests 

joves, que duen els barrils, emmascarats de sutge, doncs, aquesta és la màscara ritual de les 

figures d'estètica selvàtica destinades a despertar l'ós i encarnar esperits ultraterrenals, bèstia que 

només surt del cau quan la nit és completament fosca, quan hi ha lluna nova. Si Les Bótes 

anessin impregnades de sutge, entendríem amb més claredat quina mena d'esperit encarnen, ja 

que representarien, sense embuts, la foscor que, més enllà de simbolitzar l'hivern i l'any vell, és 

la mateixa representació de la lluna nova, la fase de  l'astre a través la qual hom copsa la mort i la 

resurrecció. 

Parlar de les esquelles que duien abans, molt important per relacionar-ho als joaldunak i 

trangas  
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 Les Tortugues arleses 

 Són unes figures estranyes que, com les Bótes, també semblen ser elements propis de 

l'escenografia mòbil. Tots els estudiosos coincideixen en afirmar que el nom de “Tortugues” 

respon simplement al moviment mecànic que realitzen. Cada actuant que les representa va dins 

d'un barnillatge cilíndric cobert de tela blanca, tenda en marxa de la qual treu el cap. Són quatre 

nois vestits de blanc i amb les cares enfarinades que diuen ser “la representació de la lluna”, 

exactament, la llum de la lluna plena. En la representació que té lloc a les places es distribueixen 

emmarcant quatre extrems del perímetre de l'escena. La seva funció és la d'enganyar l'ós, de fer-

li la guitza amb un ós de peluix o qualsevol mena de titella subjectat en un pal que mouen amb 

rapidesa. Les Tortugues són, doncs, una mena de castellet damunt del qual sorgeixen uns titelles 

que l'ós intenta atrapar. Els titelles, que sobresurten i s'amaguen com el cap d'una tortuga, 

s'escorren de les urpes de la bèstia que queda ridiculitzada. Fins i tot quan l'ós aconsegueix 

bolcar alguna de les Tortugues i la fa giravoltar per terra, el figurant es manté amagat en el seu 

interior. Un joc escènic de riota cruel, fonamentat en sobreposar la intel·ligència de l'ésser humà 

a la de la bèstia, que ens pot exemplificar com enrere, en un passat no gaire llunyà, els números 

de certs espectacles de carrer on es feia ballar un ós de debò, actualment un divertiment 

totalment inacceptable.  

 Aquesta mena de jocs on se sotmetia la gran bèstia mitjançant l'engany avui en dia encara 

existeixen de forma similar en els correbous o les corridas de toros. Si ens remuntem al temps 

dels espectacles romans, podem comparar la Tortuga arlesa amb un tipus d'artefacte dins el qual 

l'esclau de torn que era condemnat a morir al circ romà es podia amagar de les urpes de les feres; 

el testimoni d'aquestes antigues tortugues es troba al museu arqueològic de Narbona (Bosch 

2012: 54). Les Tortugues poden ser també el record d'aquells antics caçadors valerosos dels 

Pirineus que s'enfrontaven al gran ós amb una gavineta; en un cos a cos inevitable on l'home es 

protegia dins d'una cuirassa d'escorça, tal com una closca de tortuga.   

 Ara bé, fora del sentit de les comparacions anteriors, no podem deixar de banda que la 

tortuga, igual que l'ós, és un animal que hiverna; que passa el fred de l'hivern encongit sota la 

seva dura closca i treu el cap en arribar el bon temps. A més, és un animal de terra present al 

llarg del Mediterrani i també en perill d'extinció. Podem arribar a dir que la figura de la tortuga, 

és un dels animals mitològics que com el plantígrad o la cigonya es deixen veure quan senten 

que torna la primavera. Val a dir que per moltes cultures ancestrals d'orient i ameríndies, com 

també a Grècia, aquest és un animal de gran saviesa i longevitat que simbolitza la Terra. Els 

maies, per exemple, veuen la closca de la tortuga com un calendari lunar, car aquesta està 

formada per tretze parts, com les tretze llunes que hi ha en un any. En el bestiari popular català 

trobem trets d'aquest animal en la mitològica Tarasca de Provença o la Cuca fera de Tortosa i 
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Morella; la tortuga és, per tant, un animal simbòlicament proper al drac. 

 Quan hem visitat la festa, hem vist com un dels figurants de Tortuga era maquillat amb 

una primera capa de pintura verda i després, per sobre, amb una capa de pintura blanca. És molt 

complicat esbrinar si la Tortuga, en un origen, ja era un personatge pintat de blanc o si 

posteriorment fou quan se'l relacionà amb la lluna i l'imaginari carnavalesc. Violet Alford, que 

visità la festa el 1937, tampoc s'explica l'existència de les Tortugues, figures que aleshores, a 

més a més, anaven acompanyades dels Cavalls: “... hi ha la tortuga, que treu i amaga el cap amb 

rapidesa, pintada ridículament, amb una closca que sembla una tenda en marxa, i una colla de 

cavalls de fusta, que troten enmig d'arbustos de ginebre. Però aquests cavalls no pretenen cap 

dret de tradició. Havien restat del Carnestoltes de l'any anterior i estaven en massa bon estat per 

arraconar-los. Potser la tortuga havia estat introduïda semblantment. És l'exemplificació que hom 

pot donar d'aquests elements que s'ajunten a les cerimònies tradicionals. Es neguen a ésser 

oblidats i acaben esdevenint també tradicionals” (Alford 1937: 17-8; Loaiza 1983: 54-5). Al 

nostre entendre, el cavall no és un animal tan estrany com la tortuga en les festivitats d'hivern 

europees on apareix l'ós; ambdues bèsties són considerades conductores de les ànimes i 

portadores de fecunditat. 

 Si ens fixem amb la indumentària, podem confondre la Tortuga amb la Cabra, el Cavall o 

la Mula, doncs, totes aquestes figures populars, que podem trobar en carnavals o altres festes, 

són creades amb una simple estructura coberta d'un llençol i la utilització d'un pal d'escombra 

amb què escenificar el moviment del coll de l'animal.   

 No sembla que les Tortugues siguin blanques pel simple fet d'anar vestides amb llençols, 

car els rostres també els duen enfarinats. De fet són uns actuants, amb pijama que fan el pallasso, 

caracteritzats de forma similar al pierrot lunar. Sabem que els emmascarats de sutge com també 

els enfarinats són comuns a les Festes de l'Ós, ja que els que simbolitzen la lluna nova actuen a 

favor de l'Ós i els de la lluna plena en contraposició; ambdós estableixen una confrontació típica 

de les batalles de carnaval. Per això, els que diuen ser “la representació de la lluna plena”, tot i 

dir-se Tortugues, no es comporten com les bèsties, sinó tot el contrari. Per altra banda, el blanc 

també té aquest component de virginitat femenina, puresa, que encarna la Roseta.  

 

 Els barbers de Prats de Molló 

 Si els qui fan d'óssos van vestits amb pells peludes i ensutjats no és estrany que els seus 

adversaris vagin ben blancs i vesteixin bates de barber, doncs, en primera instància, han de fer la 

impressió de no ser amics dels peluts i bruts descurats. I és que, aquestes figures són una mena 

de barbers destinats a humanitzar els óssos. Hem de tenir present que, antigament, el barber, a 

més de tallar els cabells, també practicava la cirurgia menor. Així, podem entendre que l'acte 
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d'afaitar els óssos culmini amb l'extracció de les pells d'animal que els actuants duen adherides 

als seus cossos. De fet, a més de barbers també se'ls anomena carnissers, segurament, per la 

funció d'escorxar els óssos i matar la part animal dels qui els encarnen. Dit d'una altra manera, 

són una mena de salvadors que ajuden a sorgir l'home que hi ha sota la pell de l'ós. 

 Aquests barbers-carnissers pintats de blanc, com a personatges antagònics als óssos, són 

anomenats “óssos blancs”. No només reben el sobrenom d'óssos blancs en contraposició als 

óssos que van ensutjats, sinó perquè van engatats. Encara que sembli contradictori “els óssos 

blancs” van molt més beguts que “els óssos negres”, doncs, quan apareixen pels volts de les cinc 

de la tarda surten d'un bar on s'hi han estat d'ençà que ha començat la festa. Aquests homes de 

blanc són les figures encomanades a posar fi a la por intensa que els óssos negres han infós en la 

població però, tanmateix, no actuen amb maneres especialment tranquil·litzadores; ebris i armats 

amb cadenes i destrals de debò avancen amb ímpetu entre la gentada. Les ensopegades constants 

que, víctimes de l’estat de la seva embriaguesa, pateixen a l'hora de capturar els esmunyedissos 

óssos salvatges són els moments que més fan riure a tot el poble, a part de l'afaitada final que 

escenifiquen. Rasurar bèsties salvatges és feina dura i grossa, és per aquest motiu que per tal 

tasca duen unes destrals de llenyataire en comptes de fines navalles. La comicitat no falta en 

aquests personatges, els quals per ensabonar les ensutjades galtes dels qui fan d'óssos utilitzen 

una botifarra sucada amb vi negre. En total fan falta nou óssos blancs per aplacar la ira de tres 

óssos salvatges, tres per cap: el que duu les cadenes, el de la botifarra sucada amb vi i el de la 

picassa. 

 La raó d'haver-hi uns óssos blancs confrontats a uns óssos negres és perquè uns 

representen “els manyacs” i els altres “els salvatges”. Tanmateix, els óssos manyacs tot i anar en 

contra dels salvatges també se senten atrets per les dones, a les quals assetgen amb més 

sarcasme. La lluita per la civilització és representada en un enfrontament atàvic del blanc contra 

el negre, de la llum contra la foscor, del bé contra el mal, de l'home contra la bèstia, del nou 

contra el vell. Tot i la dualitat maniquea que representen, els homes ensutjats i els homes 

enfarinats estan mútuament familiaritzats, ambdós són anomenats óssos. L'ós, com sabem, és un 

animal salvatge que segons el saber popular només surt de la seva cova si hi ha lluna nova, quan 

tot està ben fosc. Per això, l'ós o l'home salvatge se'l representa ben fosc, com la nit de lluna 

nova, principalment, perquè no és amic de la llum. Justament, els óssos blancs de Prats de Molló 

diuen que van vestits de la llum de la lluna. Així que, els óssos per si mateixos simbolitzen la 

lluna nova mentre que aquests “óssos blancs” simbolitzen la lluna plena; representen, doncs, 

dues cares, plenituds, fases, d'un mateix astre que de forma cíclica transmuta de fosc a lluminós i 

viceversa.  

 Els homes que interpreten aquesta mena d'óssos blancs, manyacs, vinguts de la lluna 
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plena, que afaiten els óssos salvatges amb unes picasses, són els actuants més veterans de la 

festa, els més plens d'experiència, els quals en la seva joventut ja van fer d'óssos i de caçadors 

ensutjats.  

  

 Els Botifarrons llorencins 

 Són uns personatges similars als barbers de Prats però més simples. Van també enfarinats 

i vestits amb bates blanques i gorra blanca però no duen cadenes ni picassa. Com els homes de 

blanc de Prats duen un orinal, en aquest cas amb cervesa, on suquen uns botifarrons que 

refreguen pels morros de les noies capturades per l'ós o que baden al llarg de la cercavila. 

 Els representen una desena de joves beguts que fan pinya entre ells. Fan la guitza a l'ós 

reiterades vegades i al final del ball rodó sempre acaben per terra. Armats amb un orinal ple 

d'alcohol i un tall de porc són la viva imatge dels típics personatges de carnaval que inciten a 

l'excés del consum de la carn i el beure.  

  

 La Monaca 

 Està formada d'un bust de maniquí fixat al davant del cos de l'actor i dues cames falses 

que pengen subjectades a la seva esquena; un ninot de mida natural amb el seu cap i dos braços 

postissos que li pengen. Tota ella es vesteix d'una llarga brusa negra, ambdós caps duen una 

gorra blanca, un mocador vermell al coll i dues caretes de persona blanca i inexpressives, 

idèntiques. Una de les diferències entre els dos cossos units, és que els braços de l'actor estan 

vestits amb la brusa negra, mentre que el bust del ninot sobresurt de la túnica negra vestit amb 

una camisa blanca, ambdós duen guants negres. Els llorencins interpreten que és una figura de 

germans siamesos i més exactament un home “traversé par un autre lui-même”. Als forasters, 

més aviat, els hi pot recordar un tipus de disfressa típica del carnaval amb què se simula que la 

persona és duta a coll i be per una altra de falsa, en aquest cas ambdues dins d'una mateixa brusa. 

El més característic de la monaca és que ambdós cossos i rostres són idèntics, i que per tant la 

confusió de saber on està l'actuant, és total. Tanmateix, en la figuració dels dos cossos, percebem 

una petita diferència entre ells que ens sembla prou simbòlica: el tors amb camisa blanca sorgeix 

del tors amb brusa negra; dit d'una altra manera, el blanc sorgeix del negre. Si la brusa en 

comptes de ser de dos braços fos de quatre, la figuració dels dos cossos sí que seria exactament 

igual.   

 Un cop vestida, com hem descrit, és difícil d'endevinar quina de les dues parts de la 

criatura siamesa està viva. La idea principal és que l'actor emmascarat és travessat per un altre 

igual que ell. És, per tant, d'una criatura monstruosa, grotesca, que segons l'imaginari popular 

queda familiaritzada amb l'home salvatge, figura, des d'antic, emparentada amb l'ós mitològic.  
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 Això fa pensar en el seu nom, Monaca, el qual està format pel mot mona, que a part de 

l'animal també pot fer referencia a “imitar servilment i enutjosament”; cal relacionar-la, doncs, 

amb el simiot, bèstia de la mitologia arlesa i vallespirenca que conté l'arrel simi, de “semblar” o 

“imitar” (Bosch 2012: 175). Per altra banda, en occità, el mot monaca ve a significar “nina” o 

“pepa” que també pot voler dir “dona amanerada i afectada” (Casanova 2005: 214). Segons 

Robert Bosch monaca és un mot d'invenció popular per designar “l'imitador”. Més 

específicament, un imitador que segons el gènere del seu nom representa una figura femenina, 

encara que es mostra asexuada.  

 La Monaca és un acòlit de l'ós Martí que, antigament, s'infiltrava a les llars per fer sortir 

al carrer les noies que s'amagaven de les urpes del rei de la festa. Qui l'interpretava havia de ser 

especialment àgil, capaç d'irrompre dins de les cases introduint-se a través de les canonades 

externes, de conductes, pujant balcons, saltant vorades (Bobbe 1988: 53). Avui, la genuïna 

Monaca és el personatge que més fa la guitza a l'ós Martí, s'hi baralla constantment i balla amb 

ell donant voltes al seu voltant. Si ambdós personatges, tot i semblar molt diferents, són 

emparellats, potser, és perquè l'un complementa o acaba de reflectir l'essència de l'altre. En 

aquesta línia interpretativa, que ens presenta les dues figures com a personatges monstruosos, 

trobem que la relació creada entre la disfressa d'Ós amb l'home que la duu ens descriu, en 

essència, el mateix que la Monaca, ja que ambdues són criatures formades per dues entitats 

germanes. I és que, “l'ós Martí llorencí”, el qual ens mostra la cara de l'home sota el cap de l'ós, 

existeix gràcies a la unió siamesa d'un ós i un home; i és, precisament per aquesta germanor de 

sang que l'actuant s'emmascara del mateix color que el pelatge de l'ós. L'ós Martí és una figura 

híbrida, amb dues caretes fosques, de la mateixa manera que la Monaca ho és amb dues caretes 

clares. La disfressa de Martí ens diu que sota l'ós hi ha l'home, i la Monaca ens diu que l'un 

sorgeix de dins de l'altre, més exactament que el blanc surt travessant el negre, el que vol dir: 

“l'home reneix de l'ós”. La Monaca ens porta a la llum que tan ella com l'ós Martí són figures 

desdoblades. 

 Com podem veure, la Monaca per si mateixa expressa el concepte de la disfressa i de la 

màscara. Una figura que en si és evocadora de realitats desdoblades, al·legories com: el que és 

real i el que és fals, la mort i la vida, la llum i la foscor, etc. Quan vaig preguntar el significat 

d'aquest personatge a Joan Mª Ferrer, un dels veterans de la festa de l'ós de Sant Llorenç, em va 

respondre ben simplement: “un cap és l'hivern i l'altre és la primavera”. Dues cares separades 

però idèntiques perquè formen part d'una mateixa cosa, potser el Temps.   

 Aquesta figura tan misteriosa és, també, especialment important dins del carnaval llorencí 

perquè ha estat i segueix sent guardada i representada per una mateixa família, transmesa de pare 

a fill durant generacions. Actualment, Jean-Jaques Roig és qui fa de Monaca des del 1986, un rol 
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que abans l'havia estat fent el seu pare Jean-Pierre per transmissió del seu avi.  

 L'enginy d'aquesta disfressa ens recorda la graciosa figura de “la vella que duu un home a 

coll i be”, que de fet és l'actuant amb faldilles i un tors postís al davant amb una màscara de 

vella. És un figura que representa l’Any Vell. Als Pirineus, la trobem en el carnaval de Bielsa 

amb el nom d'Amontato on també surt l'onso. 

 

 L'Escalfador 

 La figura de l'escalfador la formen dos joves disfressats d'una parella de vells que duen 

un escalfallits encès. L'un va vestit de vella i l'altre de vell i ambdós porten unes màscares de 

vells sota les quals oculten la seva identitat. L'objecte de l'escalfador, és un instrument de metall 

a manera de cassola de coure, amb un mànec llarg, que s'usa com a  recipient de caliu o braser i 

es posa entre dos llençols del llit per escalfar-lo. A part de ser un “escalfallits” les dones grans de 

pagès també se'l posaven sota les seves faldilles per fer passar el fred del cru hivern. En 

l'Escalfador, tradicionalment, no s'hi cremava cap tipus d'encens ni tenia una funció purificadora 

com l’encenser religiós. Tanmateix, en l'escalfador de la festa de l'ós si cremen pels de porc, fum 

pestilent amb què de forma grotesca s'escalfen les entrecuixes de les noies, com a acte d'escalfar, 

de “posar calent” però també de “purificar”.  

 El vell i la vella, que com a personatges representen l'any vell, tenen el propòsit 

d'introduir l'escalfallits sota les faldilles de les “dones pecadores” per així purificar-les del 

passat. Actualment, es pot veure passar l'escalfador sota les faldilles d'alguna de les velles del 

poble però no  de les joves, ja que aquestes últimes duen totes pantalons. Així que l'escalfallits 

se'l veu apropar-se més a l'entrecuix dels pantalons de les dones que a les faldilles; no obstant 

això, aquesta petita evolució no ha fet perdre el sentit tradicional d'aquesta figura que a principis 

del segle passat havia tingut molta popularitat. Abans del 1914 hi havia més d'una desena 

d'escalfadors i a part de cremar-hi pel de porc també s'hi cremava crinera de mula (Bosch 2012: 

81). 

 

 La Bureta 

 “El carretó”, és un home gros abillat de nadó que va assegut en un carretó estirat per dos 

homes disfressats de senyor i de senyora. Aquesta és una figura carnavalesca relativament nova 

dins de la festa de l'ós de Sant Llorenç, així doncs, no és tan popular com la Monaca o 

l'escalfallits. És una comparsa que s'ha sumat en els darrers anys per enriquir la disbauxa de l'ós 

Martí. Els mateixos actuants, que conformen la Bureta, diuen que representen el pare i la mare 

que surten a passejar amb el seu nadó i aleshores són sorpresos per un ós que rapta el fill. Tal 

com ens ho expliquen semblen representar l'escena prèvia que podem trobar en múltiples 
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llegendes populars on es narra com un nadó raptat i cuidat per un ós o óssa esdevé un home 

salvatge. Potser és per voler il·lustrar un nadó amb atributs ursins que “el nen petit” és encarnat 

per un home de grans dimensions. Més enllà de la història amb l'ós cal remarcar que els nens 

petits són els més privilegiats en les festes d'hivern, les quals celebren el naixement del nou sol, 

la personificació cristiana la tenim amb el Jesuset; podem entendre que com a paròdia d'aquest 

misteri és fàcil trobar “l'home gran disfressat de nen petit” en les festes de carnaval, pròpies de la 

inversió de rols.  

 Els homes que menen el carretó capturen noies i les llencen sobre “el nen petit”, el qual 

actua com una mena d'iniciador sexual. Un personatge cardaire d'allò més grotesc que l'ós Martí, 

el rei de la festa, utilitza per muntar les noies. 
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2.  “Fer l’óssa” al Principat d’Andorra 
  

 Als Pirineus Centrals, l'ós, o més ben dit “l'óssa”, era una figura molt estesa i important 

en les festes carnavalesques de les parròquies d'Andorra. Així se’n fan ressò Joan Amades, 

Violant i Simorra, Aureli Campmany, Caro Baroja i molts altres estudiosos. És encara latent en 

la memòria col·lectiva dels andorrans el com i quan “es feia l'óssa” (Perramon 1994: 15). Una 

representació popular  de teatre i dansa típica els dies forts de Carnaval que, segons veurem, en 

alguns indrets andorrans es feia també en dates pròximes al Nadal, el Cap d'any o la Candelera. 

Tot plegat, el record d'una festa molt viscuda i compartida que, actualment, només perviu en el 

Ball de l'óssa d'Encamp.  

 

 Salvador Armet i Ricart –el Comte de Carlet–, el qual freqüentava les valls andorranes a 

finals del segle XIX i principis del XX, documentà la pantomima de l'óssa que es representava, 

segons ell a totes les parròquies, el dimarts de Carnestoltes. Una representació molt típica, de 

remembrança de records guardats en aquelles terres que, segons ens descriu Armet, era l'acte 

previ al Ball de l'óssa que es feia després de dinar:  

 
En un raco ́ de la plac ̧a un home vestit ab pells d'ovella simulant una o ́ssa, 
s'amaga, y de sobte surten dues ma ̀scares, el dallaire blanc y el dallaire negre, 
que comencen ab grotescs moviments a fer veure que dallen, quan compareix la 
fregona, disfressa vestida miserablement, a portar-los l'esmorsar. Als pocs 
moments dues altres disfresses compareixen pausades y majestuoses, el senyor y 
la senyora ab trajos a l'antiga. Venen a passejar-se, quan de prompte, ab mi ́mica 
com me ́s grotesca millor, expressen la presencia de la fera per aquells voltants, 
sortint al cap de poca estona una altra disfreça, un cac ̧ador, tot enflocat, el qual, 
despre ́s d'haver fet moltes voltes y giravoltes apuntant ab l'escopeta varies 
vegades, tira, a la fi, cayent aleshores l'o ́ssa, que justament sortia del seu cau, 
precipitant-se tots a buscar-la, emportant-se-la ab gran gatzara y corredisses. 
L'espectacle dura segons l'enginy dels actors y les bromes dels espectadors. En 
havent dinat comenc ̧a el ball, que consisteix en una mena de contrapas, que 
punteja primerament el cac ̧ador ab l'o ́ssa, al qual segueixen els dallaires, despre ́s 
els senyors, y u ́ltimament la fregona, acabant per ballar-lo tots els presents, 
formant al final llarga y desigual sardana. (Comte de Carlet 1907: 148) 

 

 El Comte de Carlet no ens diu a quin poble pertany la descripció que ens fa de la 

pantomima de l'óssa, la presenta com una festa comuna, al seu entendre, a totes les parròquies. 

Joan Amades, per la seva banda, sí que ens especifica que el ball de l'óssa prenia força 

importància a Encamp, representació que com podem veure segueix un guió ben semblant al 

descrit per Armet: 
  

Era fet en havent dinat als afores de la poblacio ́, vora del riu Balira, en un prat 
riberenc que feia d'escenari, mentre el veïnat espectador se situava enc ̧à del riu. 
Sortien dos minyons que feien el paper de dallaires i simulaven dallar el prat. 
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Aviat es presentava la «fregona» —figurada per un fadri ́ vestit de dona, tan 
malforjat com sabia— cavalcant un ase tan petit, que les cames del genet tocaven 
a terra, de manera que, me ́s que cavalcar, caminava amb el ruquet entremig de 
les cames. Figurava que anava a rentar roba al Balira. Entre els dallaires i la 
«fregona» sorgia una disputa. Ells, amb el picador de la rentadora, li ventaven 
una solemne tunda. En aixecar-li la roba, mostrava els sotes coberts amb una pell 
de marra ̀ que excitava la rialla de la multitud. Acabada la masega, sortia en 
escena un cavaller muntant un cavall, seguit d'un servent que manifestava certa 
recança, puix que havia sentit dir que per aquells verals voltava un o ́s. A un 
extrem del camp, amb cartó, havien guarnit com una mena d'arna d'abelles. Es 
presentava el qui feia d'o ́s i feia veure que volia treure la mel del rusc. En veure 
l'o ́s, sorgia el pa ̀nic entre els figurants. Sobtadament, es presentava un caçador 
que engegava un tret a la fera i la matava. Aixi ́ acabava la farsa. Tots els 
figurants feien cap a la plaça, on iniciaven el ball que durava tota la tarda, i en el 
curs del qual els inte ̀rprets de la face ̀cia gaudien de certa ascende ̀ncia que els 
donava to d'autoritat. No podien intervenir en la representacio ́ me ́s que fadrins. 
Tots posaven tant d'enginy com sabien per a vestir-se i engiponar-se de manera 
que fos impossible identificar-los. Hi havia variants de la farsa en que ̀, en 
comptes d'un cavaller, sortia un matrimoni de gent rica, vestits a l'antiga, amb 
luxe. Ella, que representava estar gra ̀vida, sentia el desig capricio ́s de menjar mel 
i anaven a cercar-ne al rusc. Mentre forfollaven, es presentava l'o ́s. Aquesta 
representacio ́ es repetia per les Carnestoltes.” (Amades 1950: 674) 

 

 Com hem anunciat, Encamp és l'únic poble on avui se segueix fent el tradicional Ball de 

l'óssa. Una pervivència que fins fa pocs anys era compartida amb el Ball de l'óssa d'Ordino, el 

qual fou recuperat el 1985. Un article publicat el 1991 a la revista Poble Andorrà descriu així la 

representació ordinenca que s'escenificava per sant Esteve: “Hi participen uns personatges nats 

d'un poble feudal: el senyoret del poble, els homes rics, les senyores visitants, els homes humils, 

els cavalls i l'óssa. El senyoret, ple de fums i vanitats, per una part, les senyores de fora del poble 

i la resta de personatges creen un malentès que s'aclarirà quan tos s'uneixen per a la matança de 

l'óssa”140. Guillem de Plandolit feu una fotografia a principis del segle XX del ball de l'óssa que 

es feia a la plaça d'Ordino, escena on podem veure com eren els dallaires, el senyor i la senyora, 

el caçador amb el cavall i altres personatges (Fig. 114). 

  

 Altres referències escrites, no tan precises, ens indiquen que en altres parròquies també es 

feia l'óssa o l'ós. A Escaldes, els protagonistes eren un senyor amb barret alt i una dama amb 

enagos representat per un home transvestit. Al llarg de la representació escaldesa l'ós era 

perseguit, afusellat, passejat en un carró i llançat a unes brases des d'on ressorgia. I és que, la 

fera, saltava de les brases, a l'acte, com l'au fènix que reneix de les cendres (Praneuf 1989: 62). 

Praneuf dóna fe que a Andorra la Vella, l'1 de gener, també sortia un ós representat per un home 

vestit de palla.  

 

 Si comparem els testimonis de les diverses parròquies, veiem que “fer l'óssa” és molt més 

                                                
140 Article de Lluïsa Julià (4/01/91) dins de la revista Poble Andorrà núm. 1491 (Perramon 1994: 16). 
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que un vailet emmascarat d'ós. Podem definir que, en aquestes festes de l'óssa, la cacera de la 

fera es presenta com un pretext per escenificar les trifulques d'un reguitzell de personatges de la 

vida rural. El ball de l'óssa és, doncs, una representació carnavalesca on el poble caricaturitza les 

classes socials, mofant-se tant dels rics com dels pobres. 

 

2.1  El ball de l'óssa d'Encamp (Vid. 4)     

 

 Segons el testimoni de Salvador Armet, l'óssa, al Principat d'Andorra, era una 

representació típica del tercer dia de Carnaval, cicle que a les parròquies es comprenia del 

diumenge al dimarts (Comte de Carlet 1907: 148).  Actualment, però, el ball de l'óssa d'Encamp se 

celebra el dilluns, al mig dels tres dies forts de carnaval. I és que, a Encamp, el diumenge té lloc 

la representació popular de El judici dels contrabandistes i el dimarts escenifiquen L'operació 

del rei carnestoltes –ninot que presideix les festes des del dissabte. Els contrabandistes és una 

representació de finals del segle XIX o principis del XX que forma un binomi amb L'óssa. 

Ambdues representacions són una farsa de la vida tradicional als Pirineus que es complementen. 

En una es parodien les trifulques d'uns contrabandistes i en l'altra es fa burla de l'entorn dels 

segadors tot escenificant la cacera fortuïta d'una óssa.  

  

 Recepció de la festa 

 

 El diumenge 10 de febrer del 2013, l'endemà d'haver visitat l'onso del carnaval de Bielsa, 

vaig anar directament cap a Andorra per veure el Ball de l'óssa d'Encamp, l'altra festa amb ós 

dels Pirineus Centrals. Aquella tarda el grup de joves de la comissió de festes d'Encamp 

encarregat del Ball de l'óssa, ja havien finalitzat El judici dels contrabandistes i estaven 

dinamitzant les animacions pels més menuts. Vaig parlar amb un d'ells i, encantats, em 

convidaren a venir a l'assaig previ que fan el dilluns al matí, per així poder estar també present a 

la preparació de la representació. A continuació podeu llegir la crònica d'aquell dia: 

 

 És primera hora del dilluns 11 de febrer del 2013 i el grup de joves de la comissió de 

festes d'Encamp es troben al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp per fer el repàs del guió 

del Ball de l'óssa d'enguany. Tocats per la festa de la nit passada, qui més qui menys fa esforços 

o bé es deixa portar per l'ànim alhora de ficar-se en el seu paper. Tothom qui fa de dallaire 

comença per fixar-se un coixí a l'esquena, de tal manera que cobert amb la camisa sembli una 

gepa. És tan sols amb una faixa ben ferma que la camisa que els hi aguanta la gepa queda ben 

tibada. S'ajuden mútuament a caracteritzar-se i seguidament l'un copeja fort amb un pal la gepa 
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de l'altre per comprovar que el coixí no s'esmunyi. Comencen a escalfar motors i el qui fa de cap 

de dallaires –l'únic d'ells que no duu gepa i porta un bastó per estomacar-los– llegeix per sobre 

les escenes a seguir, en uns papers impresos enganxats dins les pàgines d'un diari. Tots els 

dallaires junts assagen una versió de la cançó La desgràcia d'un pobre home, lletra que els 

actuants més novells duen apuntada al palmell de la mà o en un paper enganxat a la dalla. El cap 

de dallaires refresca els tradicionals insults acompanyats de cop de bastó que etziba als 

treballadors, com ara: “Té, té, té... que les dones ni per cardar et volen”. I qui fa de manador 

també repassa els seus diàlegs amb el cap de dallaires i practica la cançó Els tres segadors 

mentre tots els dallaires coregen la tornada: “sega-me-la arran tres pams enlaire”. Al llarg de 

l'assaig van arribant tots els altres actuants. El senyor i la senyora, que enguany hauran d'anar 

amb cavall en comptes de carro, ja que aquest matí se l'han trobat colgat per la neu. Els dos 

caçadors, que de tant en tant tiren una salva a la porta del local. Els Dalton, que faran un petit 

gag sobre un cas de corrupció que hi ha hagut a Andorra. I el Fregó i la Fregona amb una grossa 

cistella amb el berenar sorpresa que cap dels altres actuants pot saber que és. Es veuen tots els 

personatges però ni rastre de l'óssa, rol que pel que sembla no requereix assaigs. Fan una petita 

parada per menjar un entrepà i tot seguit inicien la festa amb un passacarrer.  

 La representació comença, després de dinar, amb un cercavila de tots els personatges –  

excepte l'óssa– acompanyats d'una banda que arriben a l'aparcament de l'Areny, esplanada 

propera al Comú d'Encamp, on els espera el poble distribuït a quatre bandes d'una gran escena 

repleta de palla. Els dallaires entren a escena fent els moviments de segar amb la dalla, 

seguidament entra el manador damunt un cavall i amb un micròfon a la mà pregunta al cap de 

dallaires: “quan voleu per dallar aquest camp?”. I el cap li respon,  “un sobre de l'Urdargarin i 

dos del PP!”. Així s'inicia, doncs, el ball parlat de l'óssa que fa sàtira de l'any passat –en aquest 

cas de l'any 2012 i començament del 13. A tall de presentació, els dallaires, asseguts a la palla, 

esmolen les dalles tot cantant la versió personalitzada de La desgràcia d'un pobre home. Cançó 

popular d'amor, entre una fadrina i un gitano, que es duu al terreny dels dallaires, com podem 

veure en aquesta estrofa: “Tu n'estàs avesadeta a dormir amb bon matalàs, casadeta amb un 

dallaire a la palla dormiràs” amb la tornada, “Si a la palla haig de dormir, res no se m'importa a 

mi, si el meu cor sempre en desitja un dallaire per marit”. Acte següent, el manador torna a 

controlar la feina dels dallaires i per animar-los els canta la típica cançó d'Els tres segadors 

mentre els dallaires fan la tornada: “Sega-me-la arran tres pams enlaire” o més vulgarment “Sega 

ben arran que la palla és cara”. Cançó de treball que il·lustra un diàleg eròtic entre mestressa i 

segador: “No em diries garberet quantes garbes n'has lligades. Trenta-set o trenta-vuit, trenta-nou 

la que faig ara i a quaranta arribaré si el garrot no se m'aplana. No t'espantis garberet, no 

t'espantis pas encara, ja te'l faré aixecar jo, amb força ous i cansalada”. El manador se'n va i 
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deixa al càrrec el cap de dallaires, el qual motiva els seus treballadors a cops de bastó. Els 

dallaires es fan la guitza i el cap de dallaires ha de posar ordre. Un dels dallaires es queixa, “és 

aquest animal que tot el dia burxe”, l'altre replica, “no em diguis animal perquè t'escalfo”, i el 

cap de dallaires els persegueix amb insults fins que n'atrapa un i el pica a la gepa amb tanta força 

que es trenca el bastó. Un cop es farta de donar cops, el cap, s'asseu sota el pi central que hi ha 

plantat al mig de l'escena i llegeix el diari en veu alta, donant a conèixer els versots pujats de to 

que els mateixos joves han escrit en forma de notícies crítiques del territori. De sobte, entren tres 

presos llençant farina que diuen fer una festa de fariña, gag en referència a l'operació antidroga 

“Dalton” realitzada enguany a Andorra. Els parlaments acaben amb l'arribada de l'esperada sra. 

Fregona, un home transvestit muntat dalt d'un petit ase, que ve a portar la cistella del berenar als 

treballadors. Podem dir que “força ous i cansalada” és el que la Fregona propina als dallaires, i 

així els hi tira pel cap els ous, la xistorra, el fuet, el vi i fins i tot els estomaca amb un gran pop. 

Els excessos duen la Fregona a rebolcar-se amb els dallaires i a deixar-los tots enfarinats. És 

aleshores, entre tant de rebombori, quan l’óssa apareix atreta per la flaire del berenar però és 

abatuda al moment per uns caçadors. Llavors, arriba la senyora i el senyor dalt d'un cavall. La 

senyora fa un crit d'espant en veure tan grossa bèstia i el senyor dóna una propina als caçadors i 

als dallaires i exclama: “La mort d'aquesta bèstia serà motiu de festa!”. Aleshores tots junts fan 

un ball rodó al voltant de l'óssa i canten “Eixa nit hem mort la ruca perquè així déu ho ha volgut, 

una ruca tan lletera que cada any criava un ruc. Qui en té un pam, qui no en té tant, qui els té 

negres, qui els té blancs...”; i altres cançons populars com “El senyor Ramon” i finalitzen amb la 

local: “... em fotria un gran fart de plorar, perquè aquí he crescut i he nascut, part de la meva 

gran joventut. Joventut, joventut, joventut... Els d'Encamp som els més collonuts. Visca 

Encamp!”. Al final de la representació, carreguen l'óssa al burro i la duen fins a la plaça del 

Comú on la deixen a terra i tots els dallaires estenen les dalles sobre el seu cos. Moment quan hi 

ha qui es vol fer una fotografia amb la bèstia morta i la canalla la burxa per veure si revifa. Però 

els actuants s'enduen l'óssa a un lloc amagat i sense que ningú ho vegi el jove que ha fet d'óssa es 

treu la màscara. Torna a sonar la banda, tiren uns quants petards, es reparteix allioli de codony i 

es fan petons amb els llavis pintats. 

 

2.2. Anàlisi de la festa 

 

2.2.1. La dramatúrgia 

 
La gent d'Encamp creu que aquest ball recorda un cas real i que fou instituït per 
remembrar la gesta d'un brau caçador que va matar un o ́s molt gros que anava a 
atacar el senyor i la senyora de la gran pagesia de can Moles una tarda que 
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sortien a passejar. (Amades 1950: 675) 
 

 Els més vells d'Encamp recorden que a la primera meitat del segle XX la representació 

girava entorn una óssa molt gran que era abatuda, llavors el senyor i la senyora del camp 

pagaven als dallaires i als caçadors per la feina feta i finalitzava amb xerinola i danses de tots els 

personatges junts, inclòs l'óssa. Segons els testimonis, la representació era més gestual, no tan 

parlada com ara. Fou als anys cinquanta, amb la implicació de Rossend Marsol –més conegut 

com a Sícoris–, que aquest ball tingué un gir substancial. Sícoris dinamitzà el poble per crear-ne 

una peça més parlada i amb més elements teatrals. Es va escriure un text amb versos pels 

personatges, es van introduir les conegudes cançons populars que es van versionar, es van fer 

vestuaris nous i s'incorporà megafonia (Perramon 1994: 110). I és que segons el parer de Marsol: 

 
Aquest costum havia anat de cap a caiguda; encara es feia una mica ... (...) –
l'óssa – la vaig veure allí només corrent per allà al prat i li endegàvem quatre 
tiros, ni parlaven. Voltàvem amb l'óssa pel poble... (...) l'ós anava amb quatre 
pells i uns pantalons... ja quasi s'havia perdut. (Perramon 1994: 109) 

 

 Francesc Perramon, té tota la raó, al dir que: “Resulta impossible saber si realment 

l'espectacle anava de cap a caiguda respecte al que havia estat en el passat, o si simplement es 

feia com sempre, però la mentalitat d'un home de ciutat, modern, li feia interpretar-lo com 

quelcom poc preparat, poc seriós i en definitiva, en decadència” (Perramon 1994: 109). Tot 

plegat ha portat que, actualment, l'Óssa hagi acabat sent un jove disfressat d'ós de peluix que ja 

no evoca en absolut la mítica figura de l'ós en l'imaginari pagà. Tot i haver quedat atrapat en l'ara 

ja antiquat arranjament que feu en Sícoris, El Ball de l'óssa, sobreviu gràcies a la força vital d'un 

jovent que viu la festa amb ganes. De fet, segueix essent una representació ben profunda i 

sentida, sobretot per als seus intèrprets més novells, doncs, per ells és tota una experiència 

iniciàtica. A més de significar una reafirmació del jovent d'Encamp també és una reafirmació, 

parodiada, de la vida tradicional entre camperols humils i senyorials. La trama és simple i clara: 

Es presenta un marcat distanciament de classes que porta a enfrontaments de caràcter laboral 

però amb la mort de l'óssa, finalment, tots s'avenen i queden contents.  

 

 Un ritual de pas pirenaic 

 Els protagonistes de L'óssa són sense cap mena de dubte els dallaires. Ells són els que 

estan en escena des del principi fins al final i van rebent les visites de diversos personatges. 

Crida molt l'atenció que en la representació els dallaires siguin anomenats pels mateixos noms 

dels joves que els interpreten, cosa que no passa amb la resta de personatges. És en aquest sentit 

que podem interpretar que els joves que fan de dallaires són sotmesos a un ritual iniciàtic. Com 
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veiem en l'obra, els dallaires són presentats com uns minyons que són alliçonats en el món 

laboral pel seu cap i el manador, que alhora també són iniciats en el terreny de la sexualitat per la 

Fregona i el Fregó. Iniciacions que culminen amb l'arribada dels caçadors que maten l'óssa, acte 

després del qual els dallaires passen a ser felicitats i acceptats com a persones adultes pel senyor, 

la senyora i tots els altres personatges. En aquest sentit, la mort de l'óssa simbolitza la mort de 

l'adolescència, el pas a la maduresa. Francesc Perramon en el seu llibre El ball de l'óssa 

d'Encamp a Andorra: anàlisi d'un ritual de pas pirenaic desenvolupa molt bé aquesta idea. 

 

 2.2.2. L'espai 

 

 L'obra es representava als afores d'Encamp en un prat situat a la vora del riu Valira i 

després es feia un passacarrer cap a la plaça del poble on es feien els balls. Ara es fa una 

cercavila al principi fins a arribar a l'aparcament del prat de l'Areny i en finalitzar es desplacen 

amb l'óssa  davant del Comú. L'escena actual com que es realitza sobre un terra de ciment es 

cobreix tota de palla i al centre s'hi col·loca un pi amb un bidó com a base. Segons ens han 

explicat, abans es tallava un gran pi i es plantava al mig del solar entorn el qual es feia la 

representació. 

 

 2.2.3. Els personatges 

 

 L'óssa 

 L'ós de la representació d'Encamp és una óssa, ja que diuen que la femella és de 

consideració més ferotge i malèfica. Cal recordar que la mala fama d'aquesta espècie se 

l'endugué en primera instància el gènere femení, doncs, Plini descrigué l'óssa com un ésser que 

pareix les seves cries abans d'hora per poder seguir tenint relacions sexuals. Figura que, abans de 

ser fortament demonitzada, la mitologia clàssica li reservà el lloc de deessa mare, com bé podem 

veure, per exemple, en el mite de l'óssa Calist i el seu fill Arcas. Per altra banda, també hem de 

tenir present que, “la Senyora” o “la Peluda” són uns dels sobrenoms guardats a la temuda fera 

de les muntanyes, justament, en els Pirineus centrals. Contràriament, però, l'óssa, que es 

representa a Encamp, és una figura completament desanimada i desproveïda de qualsevol tipus 

de ferocitat. Rol de la qual és el menys disputat entre tots els de la representació. I és que, tot i 

ser el motiu de la festa, és un personatge que només surt al final, i tot, per rebre un tret i 

romandre abatuda a terra mentre els altres actuants gaudeixen de la xerinola. Qui fa d'óssa no 

llueix, ans tot el contrari, és l'objecte de burles i mofes. És, potser, per no sentir-se tan humiliat, 

que qui l'interpreta és l'únic de la farsa que va amb una disfressa que no se'l reconeix i roman en 
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l'anonimat. En la nostra visita, al Ball de l'óssa del 2013, hem pogut esbrinar que l'óssa ha estat 

interpretat per un noi que havia fet recentment 18 anys.  

 Fer d'óssa a Encamp mai ha sigut un rol volgut, sempre ha anat lligat a un cert 

desprestigi. Les velles d'Encamp, bé recorden que l'óssa l'acostumava a fer un noi una mica més 

jove de la resta d'actors, un adolescent de 14-15 anys, que sovint se'l tenia com a tarambà o “el 

més burro del poble” (Perramon 1994: 99). En un passat era una màscara esparracada feta de 

pells d'ovella i més antigament replena de palla però, actualment, és la imatge naïf d'un ós de pèl 

de peluix. Resulta ser la figura de tota la farsa que, malauradament, està més desprestigiada. La 

seva aparença d'ós de peluix, ajuda a identificar-la, indirectament, com a figura representant de 

l'estadi infantil i adolescent previ a la maduresa.   

  

 Els dallaires 

 Els joves que fan de dallaires van vestits de pagesos, tots amb faixa i un coixí sota la 

camisa que els hi marca una pronunciada gepa. Duen gep perquè com és sabut als segadors de 

segar se'ls feia gep però, sobretot, per aturar els cops de bastó que els hi propina el seu cap i 

protegir-se de les rebolcades que es fan mútuament. Són uns nois eixelebrats que fan bromes i 

trapelleries a esquena del seu cap, el qual els escarmenta amb mà dura. Amb la visita de la 

Fregona, personatge femení que ve a portar-los el berenar, reben una iniciació sexual d'allò més 

grollera. Podem dir que són representats com uns “adolescents” que s'inicien a l'edat adulta en un 

ritual de pas que culmina amb la mort de l'óssa. Realment, fa patir veure com, entre tant de 

descontrol, cadascun d'ells maneja una dalla de debò. La presència de la figura del dallaire en un 

ball de l'ós, pot bé ser molt significatiu, doncs antigament per protegir els camps de les plagues 

es brunyien les dalles i les falçs amb greix d'ós. Per altra banda, la dalla és el símbol per 

antonomàsia del pas del temps, l'eina de la figura de la mort que sega totes les vides. En aquest 

sentit, és molt significativa la imatge final de l'óssa abatuda amb totes les dalles creuades al seu 

damunt.  

 Actualment són uns set dallaires, però sembla que en un origen eren només dos, “el 

dallaire blanc” i “el dallaire negre” (Comte de Carlet 1907: 148). Com sabem el blanc i el negre 

són els dos colors que il·luminen les festes d'hivern com també de la lluita entre el Carnaval i la 

Quaresma i el color de la mort i les ànimes. A Prats de Molló, per exemple, hi tenim els óssos, 

tots ensutjats, enfrontats a uns personatges tots enfarinats anomenats óssos blancs. És interessant 

saber, que en el ball de l'ós encampadà en què els seus protagonistes són els dallaires, aquests 

també es diferenciaven pel negre o el blanc. Ara, tot i haver perdut la caracterització que els 

enfronta, segueixen liderant la lluita entre tots els personatges d'aquesta farsa carnavalesca. 
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 El cap de dallaires 

 És una figura que destaca entre els dallaires per anar més arreglat, no tenir gep i no duu 

dalla. En canvi, duu camisa, barretina catalana, un bastó amb què estomaca els seus treballadors i 

un diari dins el qual hi amaga la “xuleta” del guió de la farsa. És un rol destinat a un dels joves 

més veterans del grup que ja hagi fet de dallaire en anys anteriors. Podríem dir que és el qui 

porta la batuta. En el diari que llegeix hi ha els versots a tall de notícies que ell mateix ha adobat. 

És l'intèrpret que micròfon en mà va introduint els actes i els personatges. Tret de fer de 

presentador es passa tota la representació maltractant i escarmentant als dallaires excedint-se en 

el seu rol d'iniciador laboral. 

 

 La Fregona 

 És el personatge més complex i controvertit de la representació. Joan Amades ja el 

descriu com un fadrí vestit de dona, tan malforjat com sabia i damunt d'un ase tan petit, que més 

que cavalcar, caminava amb el ruquet entremig de les cames. El seu rol, en un origen, havia sigut 

el de portar l'esmorzar als treballadors o bé anava de camí al rentador i en creuar el camp aquesta 

tenia una disputa amb els dallaires. A la dècada dels 50, la Fregona, era la viva imatge de la 

típica vella que anava tota vestida de fosc i ben bruta com si vingués d'arreglar un foc (Perramon 

1994: 12). Duia mitges, jersei, manteleta, mocador al cap i uns esclops que els hi sortia palla. El 

cistell era ple de cendres que abocava damunt dels dallaires que li aixecaven les faldilles. Els 

deixava tots ensutjats de la mateixa manera que ara els deixa empastifats amb el berenar 

sorpresa. 

 És una figura que apareixia, i segueix apareixent, uns minuts abans que l'óssa, per incitar 

els dallaires a tot tipus d'excessos propis del carnaval. Hem de remarcar que, quan refrega el 

berenar per la cara dels segadors, s'excedeix més, lògicament, amb aquell qui fa de dallaire per 

primer cop. És, doncs, una iniciadora sexual que, al nostre entendre, representa tots aquells 

atributs més profunds de la figura mitològica de l'óssa. Podem dir que l'óssa i la Fregona són un 

personatge desdoblat. La Fregona és, de fet, “La Peluda”. I és que, “amb el picador de la 

rentadora, li ventaven una solemne tunda. En aixecar-li la roba, mostrava els sotes coberts amb 

una pell de marrà que excitava la rialla de la multitud” (Amades 1950: 674). Per altra banda, en 

el Ball de l'óssa d'Escaldes, la fera, un cop era caçada i matada, era abocada a un braser des d'on 

ressorgia de les cendres, tota ensutjada (Praneuf 1989: 62). 

 No ens hem d'oblidar, que tot i ser un personatge molt secundari, la Fregona va 

acompanyada del Fregó. Així que els dos junts formen una d'aquelles parelles de vells que de 

diferent manera podem trobar en molts altres carnavals. Iniciadors sexuals, ho són, també, per 

exemple, la parella de vells que passen l'escalfallits per sota de les faldilles de les noies a la festa 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

146 

de l'ós de Sant Llorenç de Cerdans. 

 

 El manador 

 És una figura d'autoritat molt tradicional en el Principat d'Andorra, és qui controla les 

feines per pagar que depenen del Comú o de certs apoderats. En la representació de l'óssa 

destaca per recitar la vella cançó de Els tres segadors. Es presenta muntat a cavall, ben vestit i 

amb barretina morada.  

  

 La senyora i el senyor 

 Van vestits de punt, duen barret i van amb un cotxe tirat per cavalls. Només apareixen al 

final per felicitar els dallaires i a la resta de personatges camperols per la fita aconseguida. Són 

els amos de les terres, els apoderats, que, en la representació, recompensen a tots els treballadors 

per la mort de l'óssa i donen el tret d'inici a la festa i als balls de l'óssa. Segons hem pogut 

esbrinar el personatge de la senyora ha tingut un relleu familiar, el jove que el fa avui és el fill 

del qui ho feia fa uns anys.  

  

 El caçador 

 Són un parell de joves vestits amb roba de camuflatge. L'un tira una salva amb l'escopeta 

i l'altre dóna el toc final a l'óssa amb una ganiveta de plàstic. Només apareixen al final de la 

representació i ho fan sense gaire lluïment, car l'óssa “de peluix” no resisteix gens a morir-se. 

Tot i així, a ulls dels joves dallaires, aquests homes que han tingut el valor d'enfrontar-se a l'óssa, 

i matar-la, són un exemple a seguir, indirectament també exerceixen d'iniciadors, com d'una altra 

manera ho són també el Cap de dallaires i la Fregona.  
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3. “Fer l’onso” al Pirineu aragonès 
 

3.1  L’onso del carnaval de Bielsa (Vid. 5)     

 

Als Pirineus Centrals, la presència de la figura de l’ós en la festa perviu amb força, a part 

d’Encamp amb el seu “Ball de l’óssa”, a Bielsa, llogarret de la comarca de Sobrarb (Osca). El 

poble de Bielsa és conegut per tenir el mèrit de no haver suprimit ni modificat mai el seu 

carnaval, que bàsicament consisteix en un passacarrer d’emmascarats d’hivern, propis de 

l’imaginari rural, entre els quals surt “l’onso”. En aquestes contrades del nord d’Osca, s’han vist 

onsos de debò fins fa ben poc – segle XXI. Són unes terres de poblacions mineres i camperoles 

però principalment ramaderes que sempre han temut l’ós. Al carnaval de Bielsa, l’onso és un 

emmascarat que rep les constants pallisses del qui el mena per tal d’amansir la seva feresa. 

Aquest onso és un personatge secundari i advers en la festa que protagonitzen els característics 

trangas, un grup de joves emmascarats mig homes mig mascles cabrons que van a la recerca de 

les madamas, solteres del poble que van vestides de blanc. A primera vista, hom entén que les 

trangas són com una mena de ramat que vénen a fertilitzar les dones del poble i l’onso una fera 

que ha de ser amansida per tal de protegir el ramat de la comunitat. Tot i això, cada cop que és 

abatut el domador el revifa donant-li mam. L’onso és, doncs, una figura carregada de simbologia 

dins d’un carnaval rural ben tradicional. 

El dijous gras, el poble de Bielsa confecciona el ninot Cornelio Zorrilla, el rei 

Carnestoltes que resta a la plaça de la vila fins que el jutgen i el cremen passada la mitjanit de 

diumenge. El dijous i el divendres hi ha costellada i balls a la nit. El reguitzell de figures i 

emmascarats tradicionals d'hivern, que han fet tant conegut el carnaval de Bielsa, surten pels 

carrers només els dos dies forts, la tarda del dissabte i del diumenge. Els trangas i les madamas 

són les figures més populars, després tenim “l'onso i el domador”, el caballé, l'amontato, la 

hiedra i la garreta. Aquests últims són un grup heterogeni d'emmascarats que juguen amb la 

inversió de rols o la creació de màscares que ens remetin a un estat salvatge. 

Amb el Mont Perdut i les valls completament cobertes per la neu, el 9 de febrer de 2013 – 

dissabte de carnaval – vam estar a la vila de Bielsa per assistir a la festa d'hivern d'emmascarats 

més autèntica i espectacular dels Pirineus Centrals. El dia va començar amb sol. L'aigua, fruit de 

les primers desglaços, corria en abundància pel Barrosa i el Cinca, els rius que alimenten aquesta 

petita vila que històricament ha subsistit bàsicament de la ramaderia. A mig matí encara no hi 

havia ningú pel carrer, tothom estava de ressaca de la festa del dia anterior. Sabíem que la festa 

en si era a la tarda, així que vam fer un tomb pel poble. Tot i el sol, feia un fred que pelava. Les 
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cornises estaven plenes de caramells de gel, totes les xemeneies treien fum i tot el bestiar estava 

a resguard. Entre uns carrerons de pedra vam sentir el so d'unes esquelles i seguint-lo arribarem a 

un estable tancat ple d'ovelles que menjaven palla i fenc. Un ninot vestit d'empresari, emmanillat 

i amb un pronunciat penis postís, que hi havia penjat del balcó de la casa de la vila, i una 

pancarta al carrer major que hi deia “BIENBENITOS TAL CARNABAL DEL BALL DE 

BIELSA” il·lustrada amb les siluetes d'una tranga i d'un onso amb el seu domador, eren els únics 

senyals que indicaven que, tot i la calma temporal, estaven certament en dies de festa. 

Recepció de la festa 

A les tres de la tarda en un edifici públic situat als afores del centre del poble es 

comencen a abillar els joves solters que han de fer de trangas. Un grup d'homes d'entrada edat, 

veterans de la festa, ajuden a vestir-los. Un s'encarrega de fixar la pell i les cornamentes de cabró 

a les seves testes, un segon els hi posa les esquillas (esquelles) i un tercer els hi emmascara tot el 

rostre amb una barreja d'oli i sutge. Cap a les quatre de la tarda tots els joves que fan de trangas 

ja estan llestos per sortir i es comença a preparar l'onso. L'encomanat a encarnar l'onso és encara 

més jove que els qui fan de trangas. El vailet es fica dins d'un sac d'arpillera en què pot treure les 

cames i els veterans comencen a omplir-lo de fenc i herba seca fins que queda ben atapeït, tot 

marcant un pronunciat gep. A sobre les espatlles se li fixa una pell d'ovella negra i a la cintura 

una llarga cadena amb què ser menat. Finalment se l’emmascara de la mateixa barreja de sutge 

amb oli i surt a quatre potes ajudant-se de dos bastons que duu a les mans. 

 A les cinc de la tarda comença el passacarrer amb els personatges més característics del 

carnaval, cercavila tradicional que els del poble li diuen “la ronda”. Els trangas són els primers a 

sortir tot fent sonar les esquelles i picant el terra amb els llargs bastons que branden. Són 

personatges mig home mig cabró que, exaltats, corren, salten i s'agiten com bèsties en cel. 

Persegueixen les noies del poble i quan aconsegueixen tenir-les acorralades fan un moviment de 

malucs brusc, però clarament sexual, que fa sonar les esquillas. Al darrere de tot aquest sarau 

apareix l'onso menat pel domador que colpeja amb totes les seves forces el gep farcit de palla del 

desmanegat ursí. Aquest emmascarat d'ós cada dos per tres s'escapa del seu domador per llançar-

se sobre la primera noia que troba i rebolcar-se amb ella per terra. La bèstia després requereix 

l'ajuda del seu menador per alçar-se. El domador, que és representat per un dels homes més 

veterans de la festa, condueix a l'onso fent-lo passar pels bars més concorreguts. L'ós, a tot arreu 

on cau apallissat, és incitat pel seu amo a beure cerveses, així és, doncs, com es revifa. A la 

majoria dels nens i nenes més petits els impressiona molt l'espectacle de l'onso, li tenen por i 

alhora els hi fa pena que vagi encadenat i li peguin. Als nens més grans, en canvi, toquen l'onso, 
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si tenen l'oportunitat, agafen el garrot del domador i li colpegen la gepa. Quan els carrers de 

Bielsa ja comencen a estar plens de gom a gom els trangas van a buscar les madamas en un 

passacarrer que transcorre per tot el poble. Cada banyut, armat amb el llarg bastó anomenat 

tranca i fent sonar les esquillas, es dirigeix a la casa de la seva enamorada on ella, la seva 

madama, ja l’espera a la porta, tota mudada a punt amb un vestit blanc i cintes de colors. 

Aleshores, aquesta parella, de bracet, segueix la comitiva que de casa en casa va aglutinant les 

altres parelles de trangas i madamas que es van ajuntant. “La ronda” està animada per una cobla 

en què destaca un home amb un megàfon que va fent comentaris sobre la marxa, com per 

exemple: “que alcahuetas son las que asoman por la ventana, que alcahuetas son las que 

asoman por el balcón”. Aquest passacarrer finalitza a la plaça major on les madamas i els 

trangas – les belles i les bèsties – ballen en parelles. Entre les diverses figures tradicionals que 

acompanyen aquest acte, com la de “l'onso i el domador”, hi ha l'amontato, el caballé i la hiedra. 

L'amontato és una disfressa doble que simula a una vella que duu un home a collibè, el caballé 

és la típica figura del genet que va amb un cavallet i la hiedra és una dona revestida amb fulles 

verdes de la mateixa planta. Tots aquests personatges, també l'onso i el domador, ballen entremig 

dels trangas i les madamas. La dansa finalitza amb un ball rodó de les madamas que dirigides 

per l'home del megàfon, també, canten una lletra que parla del carnaval de Bielsa, cançó que en 

els darrers anys ha esdevingut tradicional. En finalitzar la ronda, hi ha ball a la plaça per a 

tothom i es reparteix coca d’anís i ponxo.  

 A les vuit del vespre, quan ja és ben fosc, finalitza el ball de la plaça i s'inicia una sessió 

de ball al saló social, on toquen grups de música d'envelat. En aquest ball de nit tot el poble hi 

assisteix disfressat i també hi podem veure algun tranga i madama ballant i l'onso ben mamat. A 

fora al carrer, els trangas més engrescats pel mam s'enfronten als homes que van amb parella per 

fer-se amb les seves dones, fan sonar les esquelles estrepitosament davant dels bars, barren el pas 

dels cotxes que passen pel carrer i es barallen entre ells fent xocar les cornamentes. L'onso, ja 

alliberat del seu domador, és aleshores menat per un grup de trangas que l'inciten a capturar les 

noies més porugues. A la nit és quan es veuen les accions realment més colpidores que els 

vigorosos trangas, embriagats, escenifiquen entorn les noies que surten de festa. Noies que 

s'espanten encara més de nit en ser atrapades per l'ós, noi emmascarat que per la seva fisonomia 

li tenen més aversió que als trangas. Com que el vailet disfressat de “geperut ursí” no té gaire 

mobilitat, resta tombat a terra mentre els trangas li porten als seus braços les noies que van 

capturant. Una escena prou ritual és la de l’onso abraçat a una dona alhora que els trangas, en 

cercle, salten al seu voltant fent sonar les esquelles estrepitosament i marcant amb les banyes els 

homes que s’apropen per rescatar-la. 
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3.2. Anàlisi de festa 

 

 3.2.1. La dramatúrgia 

Els trangas, joves solters abillats amb pells, banyes i esquelles, són la representació 

masculina del carnaval, esperits salvatges que entren al poble per fecundar les madamas, les 

joves fadrines vestides de blanc, amb tocs de colors, que representen la bella i pura imatge 

femenina de la fertilitat i, per què no, la primavera. Una celebració festiva que de fet és un acte 

ritual en públic de parelles de nuvis del poble, d'aquelles que generalment encara no s’han casat. 

La presència de l'onso apallissat pel domador podem dir que guareix el principal ritu de fertilitat 

que escenifiquen les trangas i les madamas. Com bé sabem fer sortir l'ós simbolitza fer arribar el 

bon temps, la primavera, i els cops que li etziba el domador fan amansir les bèsties, esvair els 

mals esperits i fan passar l’any vell. 

 

 3.2.2. L’espai 

 Els trangas i l'onso es preparen dins un edifici del recinte esportiu que es troba als afores 

del poble. Aquestes figures silvestres entren al nucli del poble fins a arribar a la plaça de la vila 

que està presidida pel ninot Cornelio Zorrilla. La plaça major té uns pòrtics a través dels quals 

els trangas persegueixen i acorralen a les noies. Les madamas surten de les seves pròpies cases 

familiars; l'escena més típica de la madama és la de quan espera l'arribada del seu tranga davant 

de la porta de casa. A la nit, els trangas, les madamas i els onsos entren als bars tradicionals de 

la zona que estan més plens. El saló social, on toquen els grups de música i es fan els balls de nit, 

és un edifici nou que no té l'encant de les cases del poble, tanmateix serveix molt bé per aglutinar 

tot el poble sota un cobert. 

 

3.2.3. Els personatges 

Els trangas 

Segons Jesús Irigaray, veterà i cap de la colla de trangas i onsos, que hem entrevistat: “un 

tranga és un noi jove, solter, de Bielsa, que es disfressa amb unes cornamentes de cabró, una 
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pell, una saia i les esquillas. És el personatge masculí del carnaval. El representant de la fertilitat 

i la parella de la madama.”  

Aquesta màscara és el símbol per excel·lència de la fertilitat, portadora de la força sexual 

del boc, del mascle cabró, figura antropomòrfica peluda i amb banyes propera a la imatge del 

Kernunnos, déu celta de la fertilitat. El cabró, en aquest sentit, representa tant la fertilitat dels 

animals salvatges com dels domèstics. Les accions de les trangas, més que fertilitzar els ramats, 

fertilitzen les dones de la comunitat com es feia en les Lupercals de Roma (Roma 1980: 84). I 

picar el sòl amb els prominents garrots que duen, assegura la fertilitat i renaixement de la terra.  

Fins i tot, al final de “la ronda”, quan tothom va més pujat de to, es pot veure com alguns 

trangas s’estiren de bocaterrosa al mig del carrer i movent els malucs, que fan sonar les 

esquelles, escenifiquen l’acte de fertilitzar la terra.    

Els solters que fan de tranga es vesteixen amb faldilla, un recurs d’inversió de gènere 

comú en les festes de carnaval que d’alguna manera també ajuda que  els genitals estiguin més 

airejats i en connexió amb la Terra, els fa més sexuals. A la testa, se’ls hi subjecta ben fort, amb 

l’ajuda d’una corda de cànem, la cornamenta de cabró i la seva pell peluda penjant-li pel clatell i 

les espatlles. Per fer un rostre més morrut utilitzen unes patates pelades com a dentadura 

protuberant – postís que abans també s'havia fet amb una pela de taronja. En acabat 

s'emmascaren amb una barreja de sutge d'alzina i oli que finalment es fixa amb farina. Nosaltres 

sabem que els emmascarats de negre tenen tota una simbologia en les festes d'hivern però segons 

els més veterans del carnaval de Bielsa, el sentit i l'origen d'ensutjar és simplement fruit d'un 

recurs eficaç que és ràpid, senzill i amb elements naturals de les llars rurals, com és el sutge i 

l'oli. Són unes figures, peludes i sonadores d'esquelles, de la mateixa família que els joaldunak 

d'Ituren i Zubieta que en un passat també anaven amb la cara emmascarada de negre. El llarg 

bastó que duen l'utilitzen per picar el terra com a símbol de virilitat i també per fer espai entre la 

gentada i grimpar als balcons. Aquest llarg barrot que és anomenat tranca és un pi pelat d’uns 

quinze centímetres de diàmetre i quatre metres de llarg. Podem dir que el so de les esquillas que 

porten desperta i incita l'onso. 

 

Les madamas 

 Les madamas estan representades per fadrines, noies joves en edat de casar-se, que com 

els qui fan de trangas han de ser de Bielsa. Les seves mares, àvies i altres dones de la família són 

les encarregades de confeccionar els seus vestits. En la vestimenta de la madama predomina el 
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color blanc, símbol de puresa, i les cintes de colors, símbol de primavera. Entre els teixits 

utilitzats destaquen les sedes, els setins i els brocats. Duen mocador blanc, mitges blanques i 

sabates de taló també blanques i arracades i collars brillants. És la figura femenina del carnaval 

de Bielsa. Podem interpretar que la seva bellesa atrau el salvatge tranga. Aleshores ella, la bella, 

és presa i fecundada per la bèstia. En aquest sentit és una figura semblant a la Roseta de les 

festes de l'ós del Vallespir. 

De la mateixa manera que la utilització de les banyes i les pells per la màscara de tranga 

assegura la vida del bestiar, les peces de roba blanca del vestit de la madama asseguren la vida 

de les plantes tèxtils (Roma 1980: 84). 

 

L’onso 

 El noi que ha fet d'onso l'edició que hem presenciat es diu Carlos Meliz, té divuit anys i 

és la seva primera vegada. Al principi se li fa dificultós, acostumar-se a caminar amb tota 

aquesta indumentària. Com que ha d'anar encorbat, tot el pes del gep el fa caure endavant cosa 

que l’obliga a aguantar-se amb els bastons d'uns seixanta centímetres que fa servir de potes 

davanteres, amb l’inconvenient que li surtin durícies. La postura que agafa per culpa de la gepa 

l'obliga que només pugui veure pels laterals com una bèstia de càrrega. Per tot plegat, sembla 

més un penitent encadenat que un ós. A més, abillar-lo és una feina de més de mitja hora en què 

el vailet, finalment, es troba literalment enfundat amb força dins d'un sac d'arpillera ben atapeït 

d'herba seca. És una disfressa molt arcaica i incomoda fins al punt que si el qui la porta vol fer 

pipi se l’ha de fer a sobre. Passades les deu de la nit, més de cinc hores després d'haver-lo vestit, 

és quan el desvesteixen. Per les característiques d'aquesta molesta disfressa i la predisposició que 

s'ha de tenir, l'onso, no és un personatge que els vailets de Bielsa es barallin per encarnar, s'ha de 

ser molt sofert. De fet, nosaltres només hem vist sortir un onso, quan el normal és que en surtin 

dos o tres. No sabem si és costum però en aquesta ocasió “l’onso” ha estat interpretat pel més 

neòfit entre tots els emmascarats i “el domador” pel cap dels emmascarats, en Jesús Irigaray. 

Així que, el qui fa d’onso és un jove que és iniciat per un dels homes més veterans de la festa. La 

idea de ritual de pas és palesa, doncs, en aquesta màscara, en què el vailet es fa home en fer de 

salvatge ursí que és civilitzat pels cops d’un veterà que oficia la festa.   

 Els homes més veterans de la festa diuen que el sacrifici de l'onso és gran, que el qui 

l'encarna evapora tota l'aigua del seu cos per la suor. I entenem que el domador pega a l'onso per 

tal que el seu comportament en la festa sigui més racional. La veritat és que, l'emmascarat d'ós 
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de Bielsa és el que rep més cops de bastó entre tots els dels Pirineus. Segons certs estudiosos, el 

sentit d'aquesta pallissa és acabar amb el mal de l'hivern i ajudar que es tiri els pets que, segons 

el saber popular, allibera les animes dels morts. L’ós encarna avui, a Bielsa, no només les forces 

de l’infern que han de ser redimides, sinó també “l’Heroi-víctima” (Roma 1980: 80). 

 

Altres màscares adverses 

Aquests emmascarats no és preparen amb els trangas i l’onso sinó que surten directament 

de les seves respectives cases. Cadascuna d’aquestes disfresses acostuma a pertànyer a una 

família que la custodia de tal manera que el seu portador passa de l’avi al pare i el fill. El seu 

esperit és fortament tradicional però, en la festa, són unes figures realment poc visibles que es 

barregen entre la multitud de persones disfressades de maneres més modernes.  

 

El caballé és el genet a cavall. La disfressa consta d’una estructura de vímet i fusta amb 

la forma de l’animal recoberta amb una tela vermella amb cascavells que fa de faldilla i oculta 

les cames del portador que és el mateix genet. El cos té cua i al llom crinera de cavall de debò. 

La figura del cavall, tal com hem explicat anteriorment, és comuna en les festes d’hivern de 

l’Europa rural, en altres carnavals més nòrdics se’l pot veure acompanyat d’altres disfresses 

d’animals simbòlics de fertilitat com la cabra o puntualment al costat del personatge de la mort. 

Igual que la cabra, és un animal domèstic que alhora també és salvatge. El cavallet més conegut 

de tota la serralada pirinenca que surt per festes de carnaval és el zaldiko del tradicional carnaval 

de Lantz (Navarra). El zaldiko, alegre i saltaire, és una figura mig home mig cavall que en el 

cercavila del carnaval de Lantz s’abraona reiterades vegades contra el ziripot, tot tirant-lo a terra. 

El ziripot és un personatge alt i gros que, vestit amb sacs d’arpillera plens d’herba seca i armat 

amb un llarg bastó, és, al nostre entendre, una màscara clarament ursina. Així, doncs, tant en el 

carnaval de Lantz com en el de Bielsa trobem la figura del cavall que ronda l’emmascarat ursí tot 

completant el ritu de fertilitat. Cal dir que a la Festa de l’ós d’Arles de Tec durant uns anys 

també van estar sortint en la facècia uns cavallets que feien enrenou. Una altra cosa són els 

cavallets turcs, els quals acostumen a sortir més en altres festes com Corpus i en diverses festes 

Majors. 

L'amontato és un home dut a collibè per una vella. És una enginyosa disfressa, amb un 

ninot entrecreuat, que fa l'efecte que l'actuant sigui portat per una altra persona. És un personatge 

típic de la inversió de rols pròpia de les festes de carnaval que convida a la rialla i a la burla. 
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Recordem també que els vells simbolitzen l'any que mor i passa. És una disfressa que, per 

semblar dos personatges en un, és familiar a la monaca llorencina.  

La hiedra és una dona amb un vestit ajustat de color negre que està ple de fulles d'heura 

cosides. La  indumentària és semblant a la dels homes salvatges, boscans, de color verd i coberts 

de vegetals. En aquest cas està recoberta d'heura, una mala herba perenne. Aquests homes o 

dones boscanes simbolitzen  els genis de la natura. 
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4. Fer “l’hartza” al País Basc 

 Antigament, a la població d'Oiartzun (Guipuzkoa) s'hi havia celebrat el despertar de l'ós 

el mateix dia de la Candelera. El 2 de febrer un grup de joves s'abillaven amb pells d'animals, 

s'ensutjaven el rostre i s'armaven amb un llarg bastó del qual hi penjaven una bufeta de porc 

inflada. Es dirigien a un lloc emblemàtic dels afores de la població i picant les bufetes feien molt 

de soroll per tal de fer reviure l'ós. El terrabastall feia sortir l'ós, un jove recobert de pells 

d'ovella, que ràpidament era encadenat per un home disfressat de zíngar. Duien l'ós a recórrer pel 

poble, el qual ensutjava i es rebolcava amb les noies tot escenificant actes de “violació”. Les 

noies eren salvades pels homes armats amb bastons i després d'una dansa l'ós queia mort. La 

facècia finalitzava quan el capità del grup ressuscitava l'ós bufant-li el cul amb una manxa o un 

bastó buit – ritual que encara avui es fa a Sibèria –, o en altres ocasions era afaitat (Truffaut 

2005: 99 i 100).  Avui en dia a la regió de Lapurdi es conserva una dansa similar a la tradicional 

afaitada de l'ós com la que encara es fa al Vallespir, anomenada Bizar dantza a Arbona o Barber 

dantza a Uztaritze (Truffaut 2005: 251).  

 Al Lapurdi, l'ós i el menador són unes disfresses comunes que surten com un grup 

folklòric més independent de la resta de grups i comparses de carnaval. En aquestes contrades 

bascofranceses l'emmascarat d'ós sovint és anomenat Martin, Mattin o Martin buru, i se'l fa 

ballar amb expressions com: “Pauvre Martin, travaille bien pour ganger ton pain” (“Pobre 

Martí, treballa bé per guanyar-te el pa”), diuen a Arbona; “Maître Mattin danse” (“Dansa mestre 

Martí”), diuen a Sempere (Truffaut 2005: 249). Segons Thierry Truffaut, els cercaviles de l'ós i 

el menador es varen anar deixant de fer a principis del 1950 i a finals del 1970 es varen anar 

recuperant novament.  

 Recentment la població de Segura (Guipuzkoa) ha recuperat la Hartzaren Esnaera – 

“l'Arribada de l'Ós”– festa que fou prohibida després de la guerra civil. En aquest passacarrer 

que celebren en ple carnaval, el qui fa d'ós, tot recobert amb pells d'ovella, intenta escapar-se del 

seu amo i perseguir la gentada, al costat dels jorrai dantzaris i els txistularis, uns homes 

emmascarats amb draps de colors que colpegen amb una bufeta de porc inflada. 

 A Markina (Bizkaia) tenen la Hartzaren dantza, la “dansa de l'Ós”, ball en què el 

menador toca la pandereta i l'ós persegueix a la canalla i dansa caòticament, fent salts i 

trontollant, amb l'ajuda d'un llarg bastó. Ball de l’ós que acompanya el grup infantil de bastoners 

que executen la tradicional saragi-dantza, ball de bastons que té una escena on els bastoners 

colpegen el sac ple de palla que un dels vailets duu lligat a l'esquena com un gran gep (Dantzan 
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2006) . Segons el nostre parer, aquest vailet amb un sac a l’espatlla que és apallissat es una 

figura semblant a l'onso de Bielsa.  

 L'any 1990, Ermua (Bizkaia) va recuperar el seu ball de l'ós amb parlaments, l'Hartza 

eguna – “El dia de l'ós” - que actualment se celebra el dijous i divendres de Carnaval (Ermuko 

ohitura zaharrak bultzatzen 2009). El dijous gras l'Hartza assisteix a l'escola del poble per 

saludar els nens i junts canten les cobles amb sàtires de l'any. I l'endemà a la tarda, el divendres, 

l'emmascarat d'ós recorre els carrers del poble en un passacarrer animat amb música i les cobles 

tradicionals de Guillermo Bengoetxea – “Txindurri”, versos que es remunten a 1934. Aquest 

Hartza és menat per diversos joves que el tiben de l'extrem de quatre cadenes que duu 

subjectades a la cintura, com l’ursii dels carnavals romanesos. 

 Una festa que ha anat creixent i ha esdevingut un gran esdeveniment en tots els sentits és 

la comparsa de calderers que se celebra des del segle XIX a la ciutat de Sant Sebastià. La nit del 

dissabte a partir del 2 de febrer (dia de la Candelera) pels carrers de Donostia desfila La 

Primitiva Comparsa de Caldereros de la Hungría, una festa que s'inicià el 2 de febrer de 1884 

per rememorar aquelles tribus gitanes que travessaven Guipuzkua en la seva transhumància cap 

al sud (ACPCCH 2015). Avui en dia aquesta comparsa la conformen diverses societats populars 

de la ciutat que, si es sumem tots els grups, venen a ser uns tres-cents disfressats de calderers i 

zíngares. La festa es presenta com la representació de l'arribada dels calderers hongaresos a la 

ciutat, escenificació que anuncia la pròxima arribada del Carnaval. El més característic, a part 

d'anar amb el rostre ensutjat, és el soroll que fan en picar les olles amb martells, actuació on 

també hi ha càntics i les dones fan danses zíngares. Actualment, un ós de pelatge negre i el seu 

amo amb el rostre ennegrit obren la comparsa però no sempre ha estat així perquè és una figura 

que va ser introduïda el 1925. Als anys quaranta es va introduir la Reina de los caldereros, 

figura que curiosament pot estar representada per homes o dones indistintament.  

 La figura de l'Hartza més tradicional, i identitari de la cultura basca, que ha perviscut fins 

als nostres temps consta d'una vestimenta ben tapida, cosida de diverses pells d'ovella latxa, i un 

casc amb carota que al capdamunt duu subtejectades les cornamentes del mateix moltó. Arizkun 

– població de la vall del Baztan (Nafarroa) – aquest gran ós amb banyes és la figura protagonista 

del Carnaval. Després de les tradicionals captes que se celebren el dilluns, el dimarts surt 

l'Hartza i l'hartzazain, “l'Ós” i “el seu cuidador”, que el mena amb una cadena i l'alliçona amb 

un bastó. Surten al migdia en paral·lel a un alegre seguici nupcial en què destaquen els 

disfressats de nuvis i un grup de música fanfare. La comitiva recorre el poble aturant-se davant 

de les tavernes i l'Hartza s'escapa reiterades vegades tot espantant la mainada i les noies. 
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Finalment, el passacarrer arriba a la plaça Major, moment quan es balla amb tot el poble la 

popular Sagar-dantza, ball en homenatge a la poma del Baztan (Diario de Navarra). Però, la 

popularitat d'aquest ós banyut propi dels carnavals bascos l'han donada els carnavals 

internacionalment coneguts d'Ituren i Zubieta on es pot veure l'Hartza acompanyant els més que 

tradicionals joaldunak. 

 

4.1 L'Hartza i els Joaldunak d'Ituren i Zubieta (Vid. 6) 

 El popular carnaval d'Ituren i Zubieta no se celebra en dates comunes de carnaval, sinó el 

dilluns i dimarts següents a l'últim diumenge de gener. Una modificació que establiren 

conjuntament fa uns quaranta anys per tal que, al mes de febrer, pogués començar sense retard la 

tala d'arbres, feina que antigament ocupava la gran majoria dels homes d'ambdues poblacions. La 

figura més característica d'aquests carnavals és la dels joaldunak, “els qui tenen, o duen, les 

esquelles”. Per a Ituren el dia gran de Carnaval és el dilluns, la data quan els joaldunak d'aquesta 

localitat reben la visita dels del barri d'Aurtitz i de la població veïna de Zubieta. El dimarts és 

l'últim dia d'aquests carnavals i el dia gran per a Zubieta, moment quan els joaldunak d'Ituren 

passen per Aurtitz i tots junts visiten Zubieta. Cal dir que tot i que aquestes poblacions no 

celebren el carnaval en les dates que marca la lluna nova dels quaranta dies abans de la Pasqua, 

realitzen igualment un carnaval tradicional que el comencen el dijous (“llarder”) anterior al 

dimarts esmentat. 

 L'interès d'aquest Carnaval, per al nostre estudi, es focalitza en el dilluns i dimarts, ja que 

és el moment quan surten els característics joaldunak, comparsa tradicional d'homes amb 

esquellots que pel que hem pogut veure a vegades va acompanyada de la figura de l'hartza – 

“l'ós”. Els carnavals d'Ituren i Zubieta són dels més característics de la cultura basca, així que 

crèiem interessant esbrinar quin paper i relació hi compleix l'emmascarat d'ós. És per aquest 

motiu que l'últim diumenge de gener del 2013 vàrem anar141 cap a Navarra per documentar el seu 

estat. 

 El diumenge al vespre vam arribar al poble de Zubieta per allotjar-nos a l'alberg 

Olasenea, el qual està situat al carrer Major. Vam arribar un cop ja era fosc i plovia, cosa que no 

vam poder voltar gaire i vam entrar directament a la taverna de la plaça on gratament ens van 

oferir pa, vi i una escudella ben calenta. Seguidament ens sorprengueren amb uns grans bistecs 

d'un cavall que havien matat feia poc i un bon tall de formatge curat d'ovella latxa. Els de la 

                                                
141. Hi vam anar un servidor, l’Eloi Ysàs, i el director de tesi, en Francesc Massip. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

158 

taverna ja van veure que érem uns estudiosos que veníem de Catalunya per documentar la festa 

més important del seu poble, així que en donar peu ens van començar a treure llibres que 

parlaven dels joaldunak i a explicar-nos anècdotes ben interessants. Un d'ells va marxar un 

moment i va tornar amb una pell d'ovella latxa i dues grans esquelles. Entre uns quants li varen 

fixar, amb una corda, la pell a la cintura i les dues esquelles damunt, per darrere l'esquena. Amb 

les esquelles posades va fer uns salts i vam poder sentir el so, aquest home que des de petit feia 

de joaldunak no només ens volia mostrar el so de les pulunak sinó que s'estava preparant per 

ensenyar-nos un costum que segons ell ja s'havia perdut. Es va posar una màscara que ocultava 

la seva identitat, va agafar un garrot que hi havia rere la porta de l'entrada a la taverna i va sortir 

al carrer. En la foscor i entre el silenci de la mitjanit feia realment por el soroll dels esquellots 

que causava el pas d'aquest home emmascarat que corria fent salts, armat amb una clava. 

Després de donar una volta va tornar a entrar a la taverna i ens van explicar que antigament els 

joaldunak eren més esfereïdors, anaven emmascarats i, a part del que fan avui en dia, sortien 

també a la nit tot provocant esglai. Però, tot això es va anar perdent per causa d'alguns incidents i 

les consegüents prohibicions. I preguntant-los-hi sobre la presència de l'Hartza em respongueren 

que als joaldunak de Zubieta no és tradicional que els acompanyi la figura de l'ós però amb als 

d'Ituren i Aurtitz de vegades es deixa veure. 

 

Recepció de la festa 

 El dia s'aixeca amb fred a Zubieta, de bon matí el fum de les xemeneies i la boira ens 

brinden la típica imatge d'hivern rural. És dilluns 28 de gener de 2013 i a les deu del matí es 

comença a sentir el so de les pulunak pels carrers d'aquesta petita vila de la comarca de 

Malerreka. Soroll característic d'aquest tipus d'esquelles grosses que, per l'hora que és, tots els 

zubietarres identifiquen amb la Puskak Biltzen, la col·lecta de les puskas. El grup d'aquesta capta 

és encapçalada per dos joves que amb rapidesa avancen fent dringar el parell de pulunak que 

duen subjectades a l'esquena sobre una pell d'ovella latxa que els hi protegeix la cintura. A més, 

cadascun va carregat d'un ast i un cistell amb què recullen les puskas, els aliments que les 

famílies dels masos els hi donen. Els dos que duen les barrombes avancen amb l'acompanyament 

musical d'acordions i panderetes també tocades per jovent del poble. Es tracta d'un passacarrer 

àgil on els que duen les esquelles van de porta en porta dient “Egunon!” – desitgen un bon dia 

de festes – alhora que omplen l'ast de xistorres i talls de cansalada i el cistell d'ous i de tot allò 

que bonament els hi donen per l'esmorzar del carnestoltes que gaudeixen a continuació, 

principalment, tots els qui sortiran de joaldunak. I és que, és ple hivern i per escalfar motors 
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comencen el dia amb un gran esmorzar de forquilla on no hi falta l'escudella, els ous ferrats, les 

xistorres i el vi. Un tiberi que se celebra a la sala d'actes del poble amanit amb l'acompanyament 

musical d'un acordionista que toca cançons tradicionals de la cultura basca. Apat convivial al que 

vam ser cordialment invitats. 

 Un cop estan ben plens de menjar, els qui han de fer de joaldunak, es comencen a vestir 

amb tota la indumentària tradicional. Duen pantalons de llana de color marró fosc, camisa de 

tafetà de lli blanc, enagos de tafetà de lli blanc que arriben per sota dels genolls, mitges de llana 

blanca i abarkas de cuir fosc cordades amb cordó de cotó negre fent un creuat per sobre de les 

gruixudes mitges. Amb una llarga corda se cenyeixen a la cintura, tot tibant amb força, la pell 

d'ovella latxa i els dos pulunak. Un cop ben estrenyuts es posen el ttuntturo, un barret cònic ple 

de cintes de colors cimejat per plomes de gall o de faisà, i a la mà dreta sostenen el isopua, un 

mànec de fusta d’on li penja una cua de cavall de crinera negra. I el cap de colla duu una banya 

que fa sonar com a corneta. 

 Es fan les dotze i en repicar les campanes, els joaldunak comencen a desfilar pel poble. 

En dues fileres, en formació, surten del local i es passegen amunt i avall del carrer major, la 

plaça i el frontó, fent sonar les barrombes a l’uníson i fent ballar al seu pas l'isopua, la cua de 

cavall que duen penjant a la mà dreta. Tota la població de Zubieta i visitants que hem vingut a 

viure els coneguts carnavals d'Ituren i Zubieta contemplem amb estupefacció el so i la solemne 

bellesa del pas de la trentena de zubietarres que duen les esquelles. Després d'aquesta exhibició, 

els joaldunak pugen a furgonetes que els porten a Aurtitz, petita població que pertany a Ituren. 

Allà ens dirigim a la sala d'actes on els joaldunak d'aquesta població encara estan esmorzant i 

pregunto per l'hartza, l'ós. Uns joves que fan de joaldunak em diuen que no saben si enguany 

sortirà l'hartza; pel que veig sembla ser un personatge que ningú no vol fer, ja que s'ha de portar 

una disfressa molt tapida que pesa molt i se sua molt. No és un rol desitjat i l'any passat ja no va 

sortir. Tampoc em poden dir qui ha fet d'hartza en anys anteriors o qui possiblement ho farà 

enguany perquè és quelcom anònim. Un cop els joaldunak d'Aurtitz acaben el seu esmorzar, 

s'ajunten amb els joaldunak de Zubieta i tenim la sorpresa que també ens trobem amb l'hartza i 

l'hartzazain - “l'ós” i “el seu cuidador”. Aleshores tots junts van caminant pas a pas cap a Ituren. 

Passem per camins que vorregen els camps i les pastures d'ovelles, creuem l'emblemàtic pont 

Zubiburi del barri de Latsaga i a l’extraradi de la població els joaldunak de Zubieta i Aurtitz es 

troben amb els joaldunak d'Ituren que els donen la benvinguda al seu poble. I tots els joalduns es 

dirigeixen junts cap al centre d'Ituren. Plaça en què entren després que hagin passat els mozorros, 

un seguici d'eixelebrats que amb les cares tapades escenifiquen una sèrie d'actes relacionats amb 

l'imaginari rural basc. Els mossos emmascarats amb què ens trobem primer són un grup d'homes 
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salvatges que duen serres mecàniques i arrosseguen un gran arbre que han talat als afores del 

poble. Seguidament venen altres homes salvatges que carreguen grans pedres. La sensació és que 

els éssers de la natura envaeixen la civilització. També veiem entrar una carrossa amb la figura 

gegant de l'Olenzero que duu una bóta de vi. I finalment un ase que arrossega un llaurador per 

l'asfalt alhora que un mozorruak vestit de pagès va sembrant pedretes. Tots aquests emmascarats, 

i altres mossos que surten espontàniament, actuen de forma caòtica, s'apoderen de l'espai públic i 

increpen l'audiència, escenificant una petita representació a la plaça Major d'Ituren. Mossos que, 

com a mals esperits, són expulsats de la plaça per l'arribada de la gran formació de joaldunak, 

que entre les tres colles sumen més de seixanta. “Exèrcit” joaldun que fa sonar les barrombes 

amb el seu pas ordenat en files amunt i avall de la plaça major i el frontó, alhora que entremig 

s'hi passeja l'hartza amb els braços aixecats. Aquest ós, que per la seva disposició i presència 

rellevant que ocupa quan entra dins de la comparsa joaldun, és inevitable veure'l com una figura 

totèmica, central, encara que només sigui des d'un punt de vista estètic. Fet que és difícil 

d’entendre com és que els hi costa tant treure'l. 

 En acabar la desfilada dinen tots junts a les golfes de la casa de la vila d'Ituren i a la tarda 

hi ha música. Mentre dinen parlo amb en Javier Bereau, cap dels joaldunak d'Ituren, i els hi 

pregunto per què avui no ha sortit el seu hartza. En la conversa percebo que estan una mica 

picats pel fet que avui els d'Aurtitz hagin tret l'hartza i ells no, així que em responen que demà 

faran el possible per tal que surti el seu hartza i que puc anar a veure com el preparen. Quedem 

que demà al matí vindrem a veure com es vesteix l'hartza i ens en tornem a l'alberg de Zubieta.  

 L'endemà al matí abans d'anar a Ituren fem parada a Aurtitz i mirem de localitzar a qui va 

fer d'ós ahir. I ens enduem la sorpresa que enguany ha sigut el primer any que una noia ha fet 

d'Hartza. Enéritz Ayora de 24 anys és l'hartza d'Aurtitz, tot i els molts comentaris dissuasius que 

li han fet el seu germà i molts dels seus companys. Això sí, el seu pare és qui fa de menador, rol 

que no ve de nou en una família que porta tota la vida integrada en les festes de carnaval 

d'Aurtitz. Parlem amb Enéritz i ens ensenya la indumentària d'hartza que guarda a la masia dels 

seus pares. És un pas d'obertura substancial que l'hartza comenci a ser representat per una noia. 

Enéritz ens comenta que la seva família li han deixat fer d'hartza però que no li permetrien pas 

portar les esquelles, ja que culturalment és un rol destinat estrictament als homes. Així segueix 

sent a Aurtitz i a Ituren, però a Zubieta, en canvi, podem veure que ja hi ha dues dones que fan 

de joaldunak. No ens entretenim més a Aurtitz i anem cap a Ituren, ja que el dimarts és el dia que 

els joaldun d'aquesta població tornen la visita als de Zubieta.  
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 Al matí els joves d'Ituren realitzen una Puskak Biltzen similar a la que fan els de Zubieta. 

Després d'esmorzar desfilen pels carrers principals de la vila i pugen a unes camionetes que els 

porten directament a Aurtitz. Mentre que jo em dirigeixo a la casa de la família Bereau, on es 

guarda el vestit de l'hartza d'Ituren i l'Unai, el fill de dita família, qui enguany fa de menador al 

costat d'un bon amic seu, en Mikel, que farà d'hartza. Després de beure unes quantes cerveses 

amb ells presencio com en Mikel és revestit amb uns pantalons de pell d'ovella latxa i un gran 

camisó de la mateixa pell. Se li fixa a la cintura una cadena amb la qual pugui ser menat. I se li 

afegeix una esquella a l'esquena i un parell de grans testicles fets amb roba de sac. Finalment es 

posa la carota: un casc d'obra amb un morro fet també de plàstic dur, tot recobert amb pell 

d'ovella. Màscara d'hartza que es caracteritza per tenir dues banyes d'ovella latxa i dur una petita 

esquella a l'orella. Junt amb l'hartza (Mikel), l'hartzhain (el menador) i un grup de les seves 

amigues que van disfressades de monges, pujo a un camió que ens porta fins a Aurtitz.  

 En arribar a Aurtitz tothom està en plena festa. Ja hi ha muntades una gran quantitat de 

carrosses plenes de nens emmascarats. També ens comencen a sorprendre les entremaliadures 

dels mozorros. Destaquen unes bruixes que llencen cendres, freguen els peus dels vianants amb 

un motxo i xisclen a tothom qui s'apropa tot espantant-lo amb un corb mort. I l'hartza comença a 

actuar com un mozorruak més, persegueix la gentada i de tant en tant rep un cop de bastó del seu 

menador. Enmig del batibull les dues colles de joaldunak emprenen juntes el camí cap a Zubieta 

acompanyades cadascuna del seu hartza i seguides per les carrosses d'emmascarats. A l'entrada 

del pont de Zubieta els joaldunak amfitrions donen la benvinguda als joaldunak visitants i junts 

es passegen pel centre de la vila acompanyats pel so del repicar de les campanes i entre els 

diversos mozorruak que van apareixent tot propiciant una atmosfera d'allò més apoteòsica. Un 

parell d’ells fan funcionar una màquina d'embalar bales de palla de tal manera que fa voleiar 

palla per l'aire com si fos confeti. Un altre grup enfronten dos mardans, els quals fan xocar les 

seves cornamentes. Veiem passar un joaldun de solitari que du una rabosa viva a l'espatlla. O ens 

sentim observats per l'home de fang, un home dins d'una estructura cilíndrica de malla coberta 

tota d'adob que només té dos orificis per on veure. I no hi falten els més tradicionals, els 

emmascarats amb pells d'animals morts com de senglar o el genet que galopa sobre un cavallet 

de fusta folrat amb la pell i el cap d'un cavall escorxat recentment. Entre tot aquest rebombori 

veiem dansar l'hartza al centre d'un cercle de mozorruak que dansen frenèticament. Un gran 

espectacle de màscares que culmina amb la “Zubietako procesoak”, on un grup de mossos mig 

nus escenifiquen una crucifixió d'homes salvatges sobre una excavadora plena de fems que van 

llençant a l'audiència.  
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4.2. Anàlisi de la festa 

4.2.1. La dramaturgia 

 Si relacionem l'existència dels joaldunak a la de l'Hartza, podem entendre el terrabastall 

que fan amb els pulunak com una mena de ritu sonor per despertar l'ós, figura que com bé sabem 

encarna el pas de l'hivern a la primavera. De fet, popularment, es creu que els qui fan sonar les 

esquelles surten per fer fora els mals esperits de l'hivern i despertar la natura. Els qui duen les 

barrombes, d'ambdues localitats, les fan dringar al nucli de la seva vila i al de la població veïna 

passant per camins de camp. Segons una visió social, la sortida dels joaldunak d'Ituren i Zubieta 

és, doncs, un acte festiu de germanor entre llogarrets veïns en què s'estableixen nexes d'unió i es 

desitgen bona estrugança. Tanmateix, entre les dues poblacions no només es comparteix la 

solemne presència dels afables joaldunak, sinó, també, la visita dels no tan desitjats mozorruak, 

els quals fan males passades al poble. Finalment els qui fan sonar els pulunak fan fora aquests 

emmascarats grollers, com els civilitzats que fan fora als salvatges. L'Hartza i el seu amo que li 

dóna cops de bastó són una figura d'esperit mozorruak que quan surt acompanya de principi a fi 

la colla de joaldunak. Hem d'esmentar que el oso de la Vijanera de Silió (Cantàbria) és finalment 

apallissat pels zamarracos, homes que com els joaldunak van abillats amb pells ovines i fan 

sonar unes grans esquelles. A Silió, l'escenificació de la mort de l'ós és entesa com l’expulsió del 

mal. En aquest sentit, escènicament, els joaldunak no exerceixen cap acció directa sobre l'hartza, 

aquest només rep els cops del seu amo que l'intenta dominar en tot moment. 

 

4.2.2. L’espai 

 El carrer i el camp obert és l'escenari principal: la plaça i el carrer major tant de la 

població d'Ituren com de Zubieta i el camí pels camps que creua el riu pel pont Zubiburu. 

Aquesta festa de carnaval és un passacarrer on les dues places majors – la d'Ituren el dilluns i la 

de Zubieta el dimarts – són l'espai urbà central per on desfilen els joaldunak, l'Hartza i els 

mozorruak. Els mossos emmascarats fan accions en l'espai i entre l'audiència amb elements 

silvestres o del món rural, com ara talar un gran pi i intentar-lo plantar al mig de la plaça o 

llençar fems. També hi desfilen carrosses de grups de nens o joves amb disfresses de tota mena, 

que tradicionalment són remolcs de tractor decorats amb fulles de blat de moro i cornamentes 

ovines. Els personatges, més que l'espai, són els qui aporten els elements escenogràfics creats per 

la festa. Tot i així cal dir que els masos, els carrers i els ponts de pedra, com per altra banda els 

camps amb ovelles latxes pasturant, són l'autèntica escenografia existent, la pervivència d'una 
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ruralitat atemporal de la qual surten els tradicionals Joaldunak amb les seves pells i barrombes o 

el pelut i cornut Hartza. 

 

4.2.3. Els personatges 

 

Joaldunak 

 Els joaldunak, també anomenats joaldun, joaredunak, joaliak, txantxurroak, ttuntturroak, 

kaldurroak o zanpantzarrak, són les figures principals dels carnavals rurals d'Ituren i Zubieta 

(Ozkoidi – Irujo 2009: 66). Es caracteritzen, principalment, per ser homes que fan sonar dues 

grans esquelles anomenades pulunpak que duen subjectades a l'esquena, a l’alçada de a la 

cintura, sobre unes pells d'ovella latxa, de pèl llarg de color blanc trencat. La indumentària 

blanca que duen actualment és fruit dels canvis que varen tenir després de la guerra. Segons 

diversos estudiosos en un primer moment els joaldunak no duien saia, ni avarques i anaven 

emmascarats amb un mocador. Abans de la guerra els pulunpak tenien una capacitat de 6 litres i 

actualment tenen una capacitat de 12. El nombre de joaldunak sempre ha acostumat a ser baix, 

simplement ha anat relacionat a la quantitat d'esquelles de què es disposava: abans de la guerra 

només sortien quatre joaldunak, a partir dels anys 70 el número va anar pujant fins que 

actualment en cada població n'hi ha una vintena llarga. A Ituren i Aurtitz mantenen la tradició 

que només siguin homes els qui encarnen els joaldunak, entre el grup d'homes de Zubieta, en 

canvi, hem vist dues dones. Popularment hom diu que el sentit “més antic” d'aquestes figures és 

“espantar els mals esperits i despertar la primavera”, si més no és el que ens diu Javier Lereau – 

cap dels joaldunak d'Ituren – creença que també podem llegir en la premsa local quan anuncien 

els carnavals. 

  

 L'element més destacable, a part de les barrombes que duen, és el barret cònic d'uns 55 

cm d'altura anomenat ttunturro. El ttunturro es caracteritza per tenir plomes de gall al cap 

damunt i unes cintes de colors que voleien. Un altre element que destaca per contenir la part d'un 

animal molt comú a la vida rural és l'hisopoa – una cua de cavall subjectada per un mànec de 

fusta – que duen pengim-penjam en la mà dreta. I com ja hem esmentat, les pells (larruak) de les 

ovelles latxes autòctones són les que, subjectades a la cintura, serveixen perquè a sobre s'hi posin 

les esquelles. A part del larruak de la cintura, els joaldunak d'Ituren i els de Aurtitz – els de 

Zubieta no – duen també les espatlles cobertes amb pells de les mateixes ovelles. El que trobem 
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més interessant dels joaldunak, a part que duen elements dels animals de la vida rural i grans 

esquelles és que en el seu origen també duien màscara. Element de gran importància en les festes 

d'hivern i de carnaval que arran de les prohibicions franquistes va desaparèixer de la vestimenta 

tradicional. Dita màscara consistia en un drap de color negre que subjectat sota el ttuntturro 

penjava davant del rostre y es lligava al tòs. Recurs que deixava en complet anonimat aquell qui 

feia de joaldunak, un atribut que anys després del pas de la dictadura no s'ha reintroduït. El fet 

que aquests homes abillats amb pells sortissin emmascarats de negre tot fent sonar les esquelles 

ens configura unes figures que, al nostre entendre, bé haurien complementat o acompanyat la 

figura de l'ós. I és què, a més de fer sonar els pulunpak, soroll que avui encara es diu que 

desperta l'esperit de la primavera, el fet que es cobrissin el rostre amb un mocador negre lliga 

directament amb la creença de què cal que l'ós ho vegi tot fosc perquè surti definitivament del 

seu cau. Recordem que segons la dita popular, l'ós només dóna per acabada la hivernació si quan 

treu el cap ho veu tot fosc – en relació a si és lluna nova, segons el saber popular. Les màscares 

negres són, doncs, un recurs per atraure l'ós i tot el que representa. En aquesta línia, existeixen 

els zamarracos de Silió (Cantàbria), homes abillats amb pells ovines, grans esquelles i el rostre 

ensutjat que exalten, i finalment apallissen, un emmascarat d'ós menat per un home que duu la 

cara tota pintada de negre. També són semblants les trangas del carnaval de Bielsa (Pirineu 

aragonès), joves amb pells, esquelles i el rostre també ensutjat que interactuen amb la figura de 

l'onso de què parlem més endavant. 

 

Mozorruak 

 Comparat amb l'ordre i la disciplina que transmeten els joaldunak, els mozorruak es 

presenten com a figures adverses, representatives del caos. Antigament, quan els qui portaven les 

esquelles també duien màscara, de ben segur que ambdues figures eren molt més properes. Avui, 

però, es distingeixen clarament. 

 El mozorruak és una persona disfressada, home o dona, generalment jove, que dins de la 

festa actua amb total llibertat sense que ningú sàpiga qui és, ja que va amb el rostre 

completament cobert amb un mocador o una màscara. La seva indumentària està construïda a 

partir de robes velles i objectes que els mateixos actuants rescaten de les golfes de les seves llars. 

Els mozorruak tendeixen a jugar amb el transvestisme, la inversió de rols i parodiar figures o 

feines rurals. Les disfresses no estan pautades; s'aprofita qualsevol material que es trobi dins de 

l'espai domèstic i es tendeix a utilitzar-lo d'una manera desordenada. No existeixen personatges 
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amb caràcter fix, encara que el “mossorro” pot repetir la seva disfressa, any rere any. L'únic 

“mossorro” amb caràcter més permanent és l'hartza (Ozkoidi – Irujo 2009: 82). 

 Tant a Zubieta com a Ituren hi ha un grup amb el seu cap que vetlla perquè els mozorruak 

tinguin cabuda dins del carnaval. Cadascuna de les poblacions té els seus grups de mossorros 

que preparen accions noves cada any però la gran majoria són espontanis que no avisen a 

l'organització de la seva participació.  

 La majoria dels mozorruak dels carnavals d'Ituren i Zubieta del 2013 han utilitzat 

màscares de plàstic per cobrir-se el rostre. Màscares típiques de vells, de zombis o d'homes llop, 

de les que venen a les botigues de disfresses per Halloween. Màscares que clarament no 

encaixen amb l'estètica rural que pretenen donar aquestes festes, de totes maneres compleixen 

perfectament la funció d'ocultar la identitat del qui la duu i, a ulls dels infants, fan por. Més 

autèntics són els mozorruak que seguint les velles formes s'han ocultat el rostre amb un vel, un 

tros de llençol o un mocador de colors, al qual només han hagut de fer dos petits forats a la tela 

per tal de poder-hi veure. Hem de tenir també present que el teixit és un material molt simbòlic 

dins de les festes tradicionals d'hivern, doncs, com hem explicat anteriorment les tiges, la blancor 

i els colors són símbol de la primavera. Per aquest i molts altres simbolismes que aquests actes 

rituals han anat perdent a mesura que ens hem anat desconnectant de la vida rural, no és el 

mateix cobrir-se el rostre amb una màscara tèxtil que amb una de goma. En aquesta línia, podem 

percebre que els mozorruak emmascarats amb mocadors desprenen certa màgia ancestral a més 

de frescor, rudesa i mantenen viva l'estètica popular.  

 Entre els materials que aquests mossos utilitzen per revestir-se destaquen els sacs 

d'arpillera i les pells d'animals acabats d'escorxar, principalment domèstics i algun senglar. 

Induments que aporten en la caracterització la presència de “la mort” i “la natura”, conceptes 

plenament lligats a l'esperit dels antics carnavals, quan es creia en el transit de les ànimes. 

L'exemple més impactant el tenim amb el mozorruak de Zubieta que ha sortit amb el rostre 

cobert amb una samarreta vella i galopant amb un pal d'escombra entre les cames recobert amb 

la pell i el cap d'un cavall recentment escorxat. El viu sentit del cavall com animal psicopomp 

realment bategava en aquesta original disfressa. 

 També utilitzen roba de camp antiquada, vella o de gent gran, que se l'ajusten amb estrips 

i pedaços. Alguns escullen tapar-se de cap a peus i d'altres aprofiten l'ocasió per anar mig nus. 

Els que van més despullats compleixen rols més propers a la figura de l'home salvatge i executen 

accions més grotesques i provocatives. I els que van més tapats donen més rellevància a l'objecte 

que duen, alguns fins i tot pretenen ser un objecte animat, com per exemple el mozorruak que va 
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dins un gran cistell al qual li ha tret el fons per poder treure les cames per caminar o un que duu 

al cap un gran sedàs.  

 Van armats amb eines del camp: forques, destrals, dalles, masses i joncs, carretons, 

cistells, serres de mà i també mecàniques i fins i tot tractors. Fa realment por veure un 

mozorruak manipulant una motoserra o conduint un tractor. No fan mal a ningú però sí que 

espanten i fan males passades sobretot intentant empastifar la gent amb fems, compost, cendres, 

farina, palla, fruits vegetals, i altres matèries orgàniques.  

 Els mozourrak són les figures que donen vida i pretenen mostrar que tot està animat, des 

dels objectes més industrials creats per l'home fins a la matèria més primària de la natura. Un 

clar exemple és “l'home fang”, un mossorro que va dins d'una carcassa que s'ha fet de malla 

metàl·lica i després folrada tota de fang, deixant unes obertures per poder treure les cames i uns 

altres dos orificis més petits per tenir visibilitat.  

 A Zubieta és tradicional la lluita de mardans, una pràctica que ara encara es practica amb 

discreció. Precisament un dels aspectes més controvertits dels carnavals d'aquesta població és 

que alguns mozorruak s'endinsin a la festa amb animals vius. Com els dos mozorruak que han fet 

xocar els mardans per fer sonar i mostrar la força de les seves cornamentes, o un altre que duia 

una guineu encadenada. Actes que actualment deuen empipar a les entitats defensores dels 

animals. En aquesta línia, segons m'han explicat, a Ituren, fa uns anys un grup d'emmascarats 

varen escenificar una matança del porc al mig de la plaça. Els mozorruak són la pervivència dels 

tradicionals emmascarats de carnaval que antigament interactuaven amb els animals domèstics, 

quan el bestiar i els humans convivien més estretament.  

 Hartza 

 L'hartza és considerat un mozorruak. Ara bé, és l'únic mozorruak que té un rol clar i una 

indumentària tradicional. Aquesta màscara d'ós, pròpia de la cultura basca, es tracta d'una figura 

bípeda, totalment peluda i cornuda, que estèticament és completament propera a la imatge dels 

ramats de la zona. De fet aquest ós està construït a partir de les pells i ornaments de l'ovella latxa 

autòctona. Va en tot moment menat per l'artzain, un emmascarat de pastor que duu un pal amb 

què de tant en tant assota la bèstia encadenada.   

 L'hartza i l'artzain, formen una parella inseparable que d'alguna manera ens pot 

recordar la idea popular basca de què “l'ós és la part maleïda del pastor”. Així que podem dir que 

l'hartza és la part maleïda de l'artzain. Una figura desdoblada i encadenada, en què una intenta 

dominar l'altre. La imatge d'un personatge ursí de grans dimensions construït d'ovelles latxes és 
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realment esfereïdora a ulls de qualsevol pastor o persona de camp. Per la seva fisonomia humana 

tota atapeïda de pèl i per la seva alta estatura, més que en l'ós ens fa pensar en personatges mítics 

com el yeti o el Bigfood i, en terres basques, el Basajaun. Per a la mitologia basca, el Basajaun 

és precisament el protector dels ramats, es diu que aquests avisen de la seva presència sonant 

unànimement les esquelles. És l'home salvatge, el fill de l'ós, l'ancestre de la tradició basca. De 

fet, com ja hem apuntat anteriorment, l’etnògraf Txomin Peillen va recollir el testimoni de 

Prébende –mort el 1987 als 89 anys–, el qual assegurava que els vells bascos deien que l’home 

descendeix de l’hartza i que entre l’ós i l’humà va haver “l’home salvatge” (Casanova 2005: 70). 

 

 Aquest emmascarat queda en l’absolut anonimat. Ocultació d'identitat que ha fet possible 

que a Aurtitz per primer cop una noia hagi pogut fer d'hartza, ja que al cap i a la fi ningú se'n 

dóna compte. En canvi, en la mateixa població no estan ben vistes les noies que volen fer de 

joaldunak.  

 És una màscara que malauradament no ha sortit per causa de la incomoditat que 

proporciona al seu portador. Se sua molt dins d'aquest mono recosit de cap a peus amb pells 

atapides. A més la testa, que també està tota coberta de pell, consta d’un casc de paleta on se li 

han fixat les pesades banyes d’un mardà. Posats a triar tothom prefereix fer de joaldunak abans 

que d'hartza. Un disseny més lleuger d'aquesta indumentària ajudaria a allunyar el perill de 

desaparèixer del tot. Hem de remarcar que si abans de la festa no haguéssim mostrat als 

organitzadors el nostre interès cap a l'hartza potser ningú hauria tret aquesta màscara, en canvi, 

però, finalment van sortir les dues màscares d'hartza que tenen, la d'Aurtitz i la d'Ituren. 
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IV. Interpretació dels balls de l’ós  
 

D’entrada cal especificar que les representacions festives entorn la figura de l’ós que hem 

descrit formen part dels “balls parlats” que s’emmarquen dins “les mascarades del cicle de les 

festes d’hivern”142. 

Diem que aquestes representacions festives de l’ós són, en general, “balls parlats” perquè 

es defineixen per ser uns espectacles de teatre popular de carrer i tradicionals que combinen 

danses, al compàs de músiques rudimentàries, i parlaments en vers. Dins d’aquest gènere festiu, 

amb inèrcies pròpies del teatre medieval i postmedieval, que es divideix fonamentalment en dos 

àmbits, “el religiós cristià”143 i “el profà”144, els balls de l’ós pertanyen al segon àmbit esmentat. I 

és que, el “Ball de l’Ós” és una representació teatral amb aspecte ritual, reminiscent de ritus 

pagans i de l’antiguitat, el record dels quals perviu vagament en el que generalment entenem 

com “mascarades hivernals”145 i festes de Carnestoltes.  

 

En primera instància, a l’hora d’analitzar els balls de l’ós trobem que la disposició espai-

temporal és essencial en totes aquestes mascarades. Així que, els dos primers punts d’anàlisi a 

tenir en compte d’aquestes festes ursines recauen, segons el nostre parer, en “el quan es 

realitzen” i “quina relació estableixen amb l’espai”: 

 

• Els balls de l’ós se celebren seguint un criteri temporal lligat al període hivernal. Tal com 

hem explicat en l’apartat de l’ós en el Calendari tradicional, el plantígrad enceta la 

hivernació pels volts de sant Martí (11 de novembre), i a partir de la vigília de Sant 

Nicolau (6 de desembre) és quan s’inicien les mascarades hivernals. Tanmateix, la 

presència de la figura ursina comença a destacar en els balls de mascarats que s’ubiquen 

a partir de les festes de Cap d’Any i de “la dotzena nit” (Reis), en uns primers carnavals 
                                                
142 L’antropòleg Julio Caro Baroja dedica gran part del seu llibre El Carnaval a analitzar la complexitat 
dels balls de mascarats típics en les tradicionals festes d’hivern, els quals els cataloga com a mascaradas 
de invierno (Caro 2006: 313-22). L’anàlisi estructural de les mascarades d’hivern que fa Caro Baroja ens 
ha servit d’ajuda per estructurar la nostra interpretació dels balls de l’ós. Per nosaltres és molt esclaridor 
que Caro se serveixi de la Vijanera de Silió per il·lustrar el seu estudi, doncs, com ja hem esmentat, és 
una mascarada d’una serralada veïna als Pirineus en què apareix, amb rellevància, la figura de l’ós. 
143 “Així, els que tracten aspectes hagiogràfics relacionats amb la vida i martiri dels sants generalment 
vinculats a la població on es representa el ball; o els que tracten temes marians o altres dedicats a 
arguments bíblics, que recorden els entremesos més o menys complexos que ja desfilaven entre els segles 
XIV i XVI en les processons de Corpus.” (Massip 2015: 10) 
144 D’entre els balls parlats profans destaquen els d’arguments heroics com el Ball de Serrallonga, els que 
recreen fets històrics com la lluita de moros i cristians o els que fan sàtira de costums com el Ball de 
Dames i Vells. 
145 “Subconjunto de danzas habladas profanas, lúdicas i burlescas en torno al que se puede considerar 
ciclo festivo de las mascaradas invernales.” (Brisset 2015: 28) 
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de l’any ressò de les Kalendae Ianuariae146. La mascarada càntabra de la Vijanera de 

Silió i el Jocul Ursului de la Moldàvia romanesa són exemples de Balls de l’Ós que 

acomiaden l’any vell i donen la benvinguda a l’any nou. En aquest temps de regeneració 

del curs de l’any, trobem l’hartza dins les mascarades d’Ituren i Zubieta que se celebren, 

amb les seves captes, l’últim dilluns i dimarts de gener. Amb més popularitat, els qui fan 

d’ós o altres mascarats de salvatges ressorgeixen, de la Candelera (2 de febrer) a la fi del 

Carnaval, com a signe de l’arribada de la primavera. Tots els folkloristes i estudiosos del 

tema que hem consultat fan esment que és pel dia de la Candelera quan l’ós treu el cap de 

la cova per esbrinar si l’hivern se’n va o es queda per quaranta dies més. No obstant això, 

segons hem pogut constatar en el treball de camp, entre les diverses poblacions 

pirinenques que hem visitat, el despertar de personatges ursins actualment no es relaciona 

tant amb la Candelera sinó amb les festes de Carnestoltes en general. Gairebé en lloc dels 

Pirineus se celebra encara “el dia de l’ós” coincidint amb la data fixa de la Candelera. 

Arles de Tec és l’únic llogarret, de la serralada pirinenca, que manté la Festa de l’Ós amb 

correlació a la data tradicional, doncs, cada any la celebren el primer diumenge de febrer. 

De la mateixa manera, la Festa dell’Orso de la població piemontesa de Mompantero 

també se celebra el cap de setmana de la Candelera i Sant’Orso (1 de febrer). La resta de 

poblacions pirinenques que mantenen el Ball de l’Ós el representen el dia o dies grans del 

Carnaval del seu poble. En resum, concloem que és molt significatiu “el quan es 

realitzen” els balls de l’ós, ja que si s’escenifiquessin fora d’aquest període hivernal, de 

desvetllament del salvatge ursí, perdrien la funció que tenen en promoure l’adveniment 

primaveral.  

 

•  L’escenificació natural del Ball de l’Ós és desenvolupar-se en format de cercavila, de 

forma itinerant pels entorns, carrers i places del poble. El recorregut més comú, que 

executen les diverses manifestacions ursines pirinenques, és el de començar als afores de 

la població, a poder ser en indrets fronterers amb la natura, per finalment arribar a la 

plaça major de la vila. La intenció és que l’ós o altres mascarats de caràcter boscà que es 

representen irrompin a la civilització. En els balls de caràcter més mòbil, com els 

carnavals d’Ituren i Zubieta, de Bielsa o les Festes de l’Ós de Prats de Molló i Sant 

Llorenç de Cerdans, no hi ha la creació d’una escenografia damunt l’espai urbà. 

Tanmateix, en les representacions més teatrals, com la Festa de l’Ós d’Arles de Tec i el 

                                                
146 Antics ritus romans dedicats a Janus, el déu dels començaments i els finals, on sortien joves disfressats 
d’animals, de soldats y de dones, i entre les funcions que es feien sobresortia la que representava el 
passeig i la mort d’un animal i la conducció d’una arada (Caro 2006: 189). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

171 

Ball de l’Óssa d’Encamp, a la plaça central o major es delimita amb nitidesa un escenari i 

es recreen uns entorns naturals mínims. La cova de l’ós feta amb branques a un costat de 

la plaça major d’Arles i el camp que s’insinua plantant un pi i escampant palla sobre el 

terra del pàrquing del comú d’Encamp són totes les intervencions escenogràfiques que es 

fan dins de l’espai urbà. Podem afirmar que el pes escenogràfic no recau sobre l’espai 

sinó sobre la creació d’uns personatges que interactuen aprofitant l’espai urbà existent, 

utilitzant els carrers, les places, els bars i les façanes. Com dèiem, per mantenir viu 

l’esperit d’aquestes festes, és molt important que els balls de l’ós mantinguin un cert 

format de passacarrer en les seves representacions, doncs, el propòsit principal dels qui 

fan l’ós és poder transgredir les normes cíviques i violar els límits de l’espai públic. Una 

de les accions més emblemàtiques dels salvatges ursins, per capturar a les noies que 

s’amaguen a les cases, és entrar a les llars pels balcons, enfilant-se per les reixes o els 

fanals. Grimpar als balcons és una acció que continua fent l’ós d’Arles, l’onso de la Mata 

i s’urthos de la localitat sarda de Fonni.  

 

1. Personatges i grups de mascarats 

 

Si ajuntem els mascarats de tots els balls de l’ós dels Pirineus que hem visitat, podem 

enumerar pel cap baix els personatges i els grups de màscares següents: 

 

1. Els mascarats d’ós. 

2. El menador. 

3. Les fadrines i els transvestits. 

4. Els emmascarats ensutjats i/o abillats amb pells ovines i esquelles.  

5. Les màscares híbrides i altres màscares estrafolàries. 

6. Els personatges d’oficis. 

7. La parella. 
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Esquema amb la relació de màscares a les sis poblacions dels Pirineus: 

 

Tot seguit analitzem com són i com interactuen les diverses màscares d’ós dels Pirineus 

amb la resta de personatges i grups de mascarats:  

 

1.1. Els mascarats d’ós 

 

L’emmascarat d’ós més típic dels Pirineus és un jove abillat amb atapides pells ovines. El 

seu emmascarament és completat quan es cobreix el rostre amb una carota, amb faccions ursines, 

feta de les mateixes pells que la resta de la indumentària o bé emmascarat amb sutge. Els óssos 

de Prats de Molló, l’ós Martí de Sant Llorenç de Cerdans i l’onso de Bielsa, vesteixen pells i van 

amb la cara al descobert tota embetumada d’una barreja d’oli i sutge. Cal especificar que a Sant 

Llorenç de Cerdans és l’única població que utilitzen una autèntica pell d’ós amb el seu cap, no 

d’un exemplar dels Pirineus sinó d’una adquisició del Canadà. L’ós Martí d’Arles de Tec, en 

canvi, vesteix un banal mono de pelfa de color marró, una disfressa que se salva gràcies a 

 ARLES DE TEC ST. LLORENÇ DE 
CERDANS 

PARTS DE 
MOLLÓ 

ENCAMP BIELSA ITUREN I 
ZUBIETA 

       

1 l’ós Martí l’ós Martí els óssos l’óssa l’onso l’hartza 

2 el menaire el trappeur els caçadors 
i els barbers 
(carnissers o 
óssos blancs) 

els caçadors el domador l’artzain  
(“el pastor”) 

3 la Roseta els nois del 
poble que es 
disfressen de 
Roseta 

les noies del 
poble 

la Fregona les madamas mozorruak que 
van de dona de 
fer feines  

4 les botes  els caçadors  els trangas i 
la hiedra. 

els joaldunak i 
mozorruak que 
fan de salvatges 
abillats amb 
pells d’animals 
morts 

5 les tortugues els Botifarrons, 
la monaca, la 
brueta 

els barbers,  l’amontato, 
el caballé, 
 

mozorruak que 
fan de vells 

6   els pastors, 
caçadors  
i carnissers  

els dallaires i 
els caçadors 

 mozzoruak que 
ferren, que 
passen l’arada o 
fan altres feines 
rurals.   

7 el trappeur i la 
Roseta 

la parella de 
vells  

 el senyor i la 
senyora i el 
Fregó i la 
Fregona 

la tranga i la 
madama 
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l’original testa feta a mode de cap gros folrat de pell de cabra i amb una gran boca oberta plena 

d’esmolades dents de fusta. A Encamp, el vailet que fa d’óssa s’amaga sota un gran ós de peluix, 

una disfressa encara més moderna i ordinària, malauradament fútil i totalment desproveïda de 

salvatgia i de qualsevol element del context agrari en què es representa.147 A Ituren i Zubieta, 

tampoc ningú ha de saber qui hi ha sota la munió de les peludes pells d’ovella latxa que 

cobreixen completament a qui encarna el majestuós hartza. El motiu principal de tots aquests 

pobles, que amb algun tipus de carota ursina oculten la identitat del portador, és voler protegir el 

natural desenvolupament de l’esbojarrat, i per alguns no desitjat, rol de l’ós en la festa. 

L’ensutjat, en canvi, pot ser més fàcilment reconegut i té una aparença que l’allunya d’una 

representació figurativa de l’ós i l’apropa més a la figura de l’home salvatge. Malgrat això, 

ensutjar-se el rostre és un recurs carregat de simbolismes atàvics, molt accessible i efectiu 

dramàticament, que en primera instància busca enfosquir la identitat. Tal com hem anat 

explicant, aquestes festes d’hivern són uns rituals que per fer renéixer de nou la llum cal que les 

figures tèrboles surtin i siguin purificades. El sutge, en aquest sentit, és el residu fosc del foc de 

la llar, que a l’hivern dona calor i llum als pobles rurals. Així, l’emmascarat de sutge passa a ser 

la personificació de l’hivern, de l’any vell, i alhora una figura plena d’atributs pecaminosos i 

malèfics que la familiaritzen amb les bèsties, els dimonis i també la mort.  

Aquests emmascarats d’ós acostumen a sorgir d’un indret de la perifèria del poble i, en 

les festes de caire més dramàtic com les del Vallespir, són objecte d’una cacera, que en el cas 

d’Arles i Sant Llorenç és oficiada per un trappeur o menaire que utilitza a la Roseta – un home 

transvestit – com esquer per atraure la fera. L’acció principal de qualsevol dels óssos dels 

Pirineus, que com dèiem transcorre en un passacarrer, és intentar escapar-se salvatgement de les 

cadenes, dels qui el domen, per així empaitar lliurement les noies del poble. Sabem que els 

personatges, de caràcter ursí, raptors de dones són una invenció molt antiga amb testimonis a la 

mitologia clàssica.148 La imatge més fantàstica i terrorífica de l’ós hipersexual i malfactor, que 

viola les noies i engendra criatures salvatges, és fruit de fortes creences de l’imaginari popular de 

la llarga Edat Mitjana que l’Església no dubtà en propagar en el seu afany de demonitzar aquest 

animal. Tots aquests personatges silvestres de caràcter lúbric que surten en les mascarades 

d’hivern europees estan alimentats de llegendes tardomedievals de l’home salvatge com la de 

Valentin et Orson o rondalles més modernes com la d’en Joan de l’ós, molt popular i coneguda 

als Pirineus. Mascarar-se d’animal o de personatge boscà per assetjar les noies amb actes 
                                                
147 A Encamp, al nostre entendre, s’ha perdut la màscara tradicional de “l’óssa de palla”, figura que 
creiem que hauria sigut similar al jove que, tot abillat amb palla, feia d’ós el primer de gener a Andorra la 
Vella o als straw bears (“óssos de palla”) que sortien el dilluns després de la Twelfht Night com a 
celebració de l’inici de l’any agrari. 
148 L’exemple més conegut és el rapte d’Elena de Troia, el qual fou dut a terme per Paris, un personatge 
amb instints ursins per haver sigut alletat per una óssa. 
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simbòlics de fecundació, en aquesta època de l’any, resulta ser un ritu propiciatori àmpliament 

estès. El ritu clàssic de referència al respecte són les Lupercals romanes que se celebraven el 15 

de febrer en honor al déu Pan, en les quals les dones eren perseguides i fuetejades per uns homes 

abillats amb pells. Antigament, es creia que aquest assetjament, més o menys violent, propiciava 

fertilitat a les dones i la protecció dels ramats. Deixant de banda el sentit supersticiós, aquest 

contacte físic ritual guarda la funció de provocar un joc socialitzador entre els fadrins (els qui fan 

l’ós) i les fadrines (víctimes dels qui fan l’ós). Els joves que fan l’ós als Pirineus no assoten les 

dones però sí que s’hi abraonen. A Prats de Molló els joves que fan l’ós van abillats amb 

rudimentàries samarres i, aparentant, segons el nostre parer, la imatge de “pastors esperitats”, 

duen el rostre, les mans i els braços ensutjats, de tal manera que amb l’ajuda dels caçadors van 

embrutant a tothom que se’ls creua pel camí, en especial a totes les noies. Aquesta emulsió 

untuosa proporciona un joc de contacte realment interessant que a la Península Ibèrica també el 

trobem executat, el Dimarts de Carnaval, per l’oso de Salcedo (Galicia).149 En aquest cas, el ritu 

de fecundació no consisteix exactament en què els personatges fertilitzadors assotin les dones, 

com succeïa en les Lupercalia, sinó que les maculin. Segons hem pogut observar a Prats de 

Molló, tothom, en el fons, es mostra disposat a ser tacat per l’ós, doncs popularment s’entén que 

és un honor i acte de bona estrugança. A totes aquestes festes ursines amb ensutjats que hem 

visitat, hem preguntat si el motiu simbòlic d’aquest emmascarament és perquè l’ós ho vegi tot 

fosc –en relació a la creença popular de què l’ós només surt definitivament de la cova anunciant 

l’arribada de la primavera si ho veu tot fosc, en referència a si veu que hi ha lluna nova– però la 

certesa que hem obtingut és que avui en dia cap d’aquests pobles tenen present aquesta 

interessant teoria. Majoritàriament, ens han respost que és simplement una manera molt efectiva 

d’emmascarar per fer espant. De totes maneres, si aquest emmascarament té per alguns un sentit 

ritual “màgic”, no podem obviar que qui queda ensutjat al finalitzar la festa s’haurà de netejar 

amb aigua, acte que simbòlicament hom pot entendre com purificar-se de la seva pròpia foscor i 

faltes comeses durant l’any. Dit tot això, l’excés i embraviment salvatge dels qui fan d’óssos, 

com no pot ser d’altra manera, és finalment mitigat pels personatges encomanats a amansir-los 

amb escarni, els quals tampoc es frenen d’excedir-se amb els seus recursos.  

L’onso de Bielsa és sense cap mena de dubtes, la màscara ursina dels Pirineus que rep 

més cops de per part de qui el mena. Per això, el seu actuant va tot enfundat dins d’un sac 

d’arpillera ple de palla que li fa una prominent espatlla en forma de gran gep. L’emmascarat 

d’hartza, per la seva banda, duu un casc sota la testa d’atapides pells que també el protegeix dels 

                                                
149 Aquest oso es un jove amb una màscara de cuir i abillat també amb pells ovines que per ensutjar a 
l’audiència primer ha de sucar les seves grapes dins un perol ple de sutge que carreguen uns homes 
emmascarats amb roba de sac. 
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cops de bastó que de tant en tant li dóna l’artzain, el pastor que doma l’ós al País Basc. Al segle 

passat, els gitanos i altres domadors d’óssos, que hi havia als Pirineus i a moltes altres zones 

rurals europees, duien un llarg bastó amb què de tant en tant copejaven l’ós però, bàsicament, era 

una eina que el mateix ós brandava per caminar dempeus, i imposar respecte, com actualment 

fan els joves pradencs abillats amb pells d’ovella i ensutjats. Aquells espectacles de carrer amb 

óssos de debò podien haver sigut cruels però no ens podem imaginar que els propinessin brutals 

pallisses com les que rep l’onso de Bielsa per part del seu amo, l’oso de Silió per part dels 

zarramacos (Cantàbria) o s’urztu de Samugheo per part de sos domadores (Sardenya). Entenem 

que, en certs pobles rurals, de muntanya, el rei de les esbojarrades festes d’hivern, el qual ha de 

ser finalment executat o transformat per tal de donar pas a la primavera, sigui la mítica figura de 

l’ós o la del seu descendent més proper a l’ésser humà, el salvatge. Si busquem l’origen de 

l’essència d’aquest ritu fortament mediterrani ens trobem que, a l’antiguitat clàssica ja existia 

aquesta figura de l’home abillat amb pells que, copejat brutalment, a les darreries de l’hivern, 

exercia la funció de víctima expiatòria/propiciatòria. I és que, a Roma, cada 14 de març, era 

portat en processó pels carrers un home tot cobert de pells al qual apallissaven amb bastons 

llargs i blancs, pelats (Frazer 2011: 452). Aquest personatge era anomenat Mamurius Veturius – 

“el vell Mart” – i  representava el déu Mart de l’any anterior que feien fora al principi de l’Any 

Nou que aleshores començava el més de març. Era, doncs, un ritual per afavorir la regeneració 

de la natura que es feia al març i en culte a Mart, a l’inicial déu romà de la fertilitat, la vegetació 

i protector dels ramats, que posteriorment s’associà amb la batalla. Així era normal que, per 

afavorir la prosperitat dels conreus i dels ramats, els llauradors i els pastors resessin i, fins i tot, 

oferissin sacrificis al “Mart boscà” – Mars silvanus. Els sacerdots saltaires i dansaires del déu 

Mart, els Salii, semblen haver sigut els que administraven els cops amb que el vell Mart era 

expulsat de la ciutat. Els Salii vestien com guerrers, duien un casc i un escut de bronze, i a part 

de copejar amb força les pells del Mamurius Veturius, amb el llarg bastó, també picaven els seus 

escuts tot fent un soroll amb què es creia expulsar els esperits malignes destructors de les llavors 

i els dimonis de la infertilitat i del fumall (Frazer 2011: 454). Uns personatges que trobem molt 

propers als homes que desfilen al costat de l’ós fent sonar esquelles i armats amb un llarg bastó o 

espolsa-mosques, com els tradicionals trangas i joaldunak dels Pirineus o els zarramacos de la 

Serralada Cantàbrica. A les festes de l’ós del Vallespir, però, els óssos no reben cap pallissa. A 

Arles de Tec és l’ós Martí qui pren el bastó del trapeur per apallissar brutalment les Botes, uns 

joves que es cobreixen amb uns barrils adornats amb matolls. Aquests barrils, que aturen 

l’agressivitat de l’ós, antigament tenien figurades dues cares, una somrient pel davant i l’altra 

trista pel darrera, o viceversa, que segons certs estudiosos venien a representar l’any vell i l’any 

nou, l’hivern i la primavera, que l’ós amb la seva força feia passar de l’un a l’altre. Segons hem 
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pogut veure, l’ós colpeja amb tanta força que en algun moment de la representació acaba partint 

el bastó en dos, i a l’escena final el reposen per un altre de molt més llarg que la Roseta ha de 

saltar aixecant les faldilles. La presència de la vara en aquests tipus de festes és clarament un 

objecte simbòlic de vigor que a l’antiguitat el podem trobar representat en el tirs dionisíac i a la 

mitologia tardomedieval en la clava que duu el salvatge.   

L’óssa d’Encamp, per la seva banda, és l’única representació ursina que no empaita 

l’audiència ni és domada de cap manera, tan sols és morta per un tret i un toc de ganiveta que 

dos caçadors etziben al final de la representació quan la facinerosa fera surt apropant-se a quatre 

potes a la gran cistella del berenar. Tanmateix, la pallissa la reben els dallaires, els protagonistes 

de la facècia. Els dallaires són uns joves ganduls que duen uns coixins com a gep – enginy 

semblant al que duu l’onso de Bielsa – per tal de protegir-se dels brutals cops que els hi etziba el 

seu cap perquè no parin de treballar. A més de ser copejats, aquests vailets, que en certa manera 

“fan l’ós”, també són assetjats per la Fregona, un home transvestit i ensutjat que ve per afartar-

los de menjar i iniciar-los carnalment. Pel que fa a la mort de l’óssa podem arribar a dir que, 

també representa l’expulsió del mal però en aquest cas és més similar a un ritual de fertilitat a “la 

divinitat del gra”, doncs l’óssa es morta sobre un escenari ple de palla i un cop estesa a terra tots 

els dallaires reposen les dalles damunt seu. En aquest sentit, el patiment de l’onso de Bielsa, el 

qual duu una disfressa plena de fenc, pot també ser la pervivència d’un ritual per fertilitzar els 

camps. 

Hem de dir que els óssos del Vallespir tampoc reben cap pallissa com a tal sinó que són 

afaitats amb destrals. L’afaitada és una escena també ben tradicional, però d’arrel no tan antiga: 

el ritual de l’expulsió de l’hivern mitjançant els cops sembla d’origen clàssic mentre que 

l’afaitada per civilitzar el salvatge és ja un ritu tardomedieval. La referencia literària més antiga 

d’aquest tipus d’afaitada ritual el tenim en Valentin et Orson, obra on s’il·lustra com un home 

salvatge, criat per una óssa, és finalment civilitzat després de ser afaitat. L’afaitada en el seu 

extrem no és un acte aliè als carnavals, doncs guarda una relació molt propera amb la sort que li 

espera al rei carnestoltes: la decapitació. Un original final de festa on l’emmascarat reneix com a 

home, conjuntament amb la natura, al deslliurar-se de la testa d’ós. Un ritual fortament simbòlic 

a Prats de Molló on els joves abillats amb pells ovines i ensutjats son afaitats per uns barbers 

estrafolaris enfarinats de dalt a baix. 

És ben cert que es fa millor l’ós si es va ben mamat. Els emmascarats d’ós pradencs cada 

cop que es rebolquen amb una noia beuen un glop de vi de la bota dels caçadors i continuen fent 

l’ós encara amb més força. De la mateixa manera, l’onso de Bielsa és contínuament incitat a 

beure cervesa pel seu amo. A la resta de poblacions els óssos beuen i s’afarten igual que tots els 

altres actuants de la festa. L’actuant d’óssa de la representació teatral d’Encamp no és incitat a 
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beure però escenifica que atraca la cistella que és plena de menjar i beguda. Corroborem que, 

encara ara, la beguda del vi o la cervesa ajuda als actuants a ficar-se en el rol d’ós i afirmem que 

segueix sent un element cohesionador indispensable entre tots els qui participen en aquestes 

festes. De totes maneres, l’alcohol afecta molt més als qui fan d’ós, doncs aquests acostumen a 

ser els més joves de la festa, que són induïts a emborratxar-se per fer-se homes.  

Els actuants d’óssos són tots nois solters, tret de l’hartza d’Aurtitz que ha estat 

representat per una noia també soltera. Els óssos del Vallespir i els hartza d’Ituren i Aurtitz 

tenen més de vint anys d’edat. A Bielsa i a Encamp, tant el qui fa d’onso com el qui fa d’óssa 

són els més joves d’entre tots els actuants de les respectives festes, tenen 18 anys acabats de fer. 

Per molts d’aquests joves fer d’ós el dia de la festa del seu poble és tot un honor i un ritual de 

pas. El destí de la màscara d’ós o d’óssa als Pirineus està reservat, si és possible, als més joves 

que ja els hi toca fer-se grans. Carregar una peluda disfressa molt feixuga, ser incitat a perseguir 

les noies i a beure sense parar, aguantar pallisses i escarnis, ser objecte d’una representació de la 

mort de l’hivern o ser afaitat per tal de deixar enrere l’estat salvatge, és tot plegat una gran 

experiència que per a un vailet pot significar el pas a l’edat adulta. I és què, com hem anant 

veient, el pensament arcaic il·lustra el període de pubertat, amb tots els canvis hormonals i les 

fortes rebequeries que comporta, com un estat proper al salvatge. És només segons aquesta 

lògica que podem arribar a comprendre que s’escenifiqui que el jovencells siguin domats com 

óssos. L’afaitada final tant representativa al Vallespir és un clar gest en què els vailets óssos 

passen a ser homes, de totes maneres ara ja no són representats per nois tant joves – tenen més de 

vint anys i alguns ja han fet d’ós diversos anys.  

 

1.2. El menador 

 

En aquests balls es representa l’ós com el salvatge que ha de ser civilitzat. Així que, els joves 

que fan d’ós són menats, en algun moment o altre, per un personatge que recorda els domadors 

d’óssos zíngars. I és que, la presència d’aquests joves desbocats no es pot entendre en un Ball de 

l’Ós sense l’existència d’algú que els contengui, els domi, els faci ballar. Una cadena o corda i 

un bastó són els dos principals elements que es branden per conduir el jove disfressat d’ós. 

Actualment la imatge de l’ós de fira, encadenat a l’home, forma part del passat tant als Pirineus 

com a la resta d’Europa. La figura tradicional del domador d’óssos que es representa en les 

festes de l’ós pirinenques està inspirada en els autèntics orsalhèrs, “ossallers”, de l’Arieja, que 

durant el segle XIX, i fins a principis del XX, capturaven i ensinistraven ossalls per guanyar 

diners tot fent-los ballar a les places. La figura de l’ossaller, per la seva banda, prové dels ursari, 

dels “menadors d’óssos gitanos”, els quals gaudeixen d’una llarga tradició als territoris limítrofs 
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dels Carpats i dels Balcans. Més enllà dels testimonis que han perviscut fins a l’edat 

contemporània, el fet de fer ballar l’ós era un joc de joglars, popular a l’Edat Mitjana, en el qual 

s’amansia la dita bèstia i se li feia burla. El fet de mostrar l’ós com un animal malèfic supeditat a 

l’home fou un acte incentivat per l’Església, la qual, en hagiografies de l’alta edat mitjana, 

descrigué el sant com la figura que aconsegueix amansir aquesta diabòlica fera mitjançant la 

paraula de Déu. La llegenda pirinenca que explica l’origen del domador d’óssos està justament 

ubicada a l’Arieja del segle IV i protagonitzada per un home sant, el frare Valeri. En dita 

llegenda, l’ós és domat com un ruc i passa a anomenar-se Martí, ja que es cruspeix l’ase que 

Valeri anomenava així en honor al bisbe de Tours, el qual li regalà la dita bèstia domèstica per 

poder anar a predicar la paraula de Déu pels llogarrets dels Pirineus. L’ós, actualment, és 

anomenat Martí en La Prèdica que recita el qui l’amanseix a les Festes de l’Ós d’Arles de Tec i 

Sant Llorenç de Cerdans, com també, per la nostra sorpresa, en el Jocul Ursului a Romania. 

Podem constatar que hi ha una connexió directa entre les manifestacions ursines de la nostra 

terra i les romaneses, relació que és fruit de les immigracions de zíngars que en un passat 

arribaren amb les seves tradicions a la península Ibèrica. Respecte a les festivitats ursines, la 

imatge de l’ós dempeus resulta estar creada a semblança dels óssos menats per l’home, de tal 

manera que la parella de personatges “domador i ós” pot ser interpretada com una figura 

folklòrica conjunta que simbolitza la imatge atàvica de “l’home i el salvatge”. Els dos actuants 

que encarnen “l’home i el salvatge”, simbòlicament antagònics, escenifiquen la captura, 

l’amansiment, l’escarni i, fins i tot, la mort i la resurrecció. Una seqüència ritual de cercavila que 

algunes de les poblacions converteixen en una actuació teatral, més elaborada, on bàsicament es 

representa la gran cacera del plantígrad. A Ituren i Zubieta i a Bielsa es pot veure com l’ós és 

acompanyat per un domador d’óssos com els d’abans. A Arles de Tec i Sant Llorenç de Cerdans 

el qui fa de domador interpreta, a més, el rol d’expert i valent caçador que ha capturat el gran ós, 

facècia on al final afaiten l’ós amb una gran destral. A Prats de Molló surten dues figures 

diferents, al principi uns caçadors ensutjats que ajuden al despertar dels óssos i al final uns 

homes enfarinats i disfressats de barbers que capturen i domen les feres amb cadenes i, en 

acabat, les afaiten. A Encamp la representació ha esdevingut una obra teatral més modernitzada 

on la figura del qui menava l’ós s’ha perdut i directament surten uns actuants de caçador que 

abaten l’óssa. A la resta de poblacions europees també trobem que els qui fan l’ós acostumen a 

ser dirigits per l’actuant que els doma. 
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1.3. Les fadrines i els transvestits 

En totes les festes ursines que hem visitat trobem, d’una manera o una altra, l’existència 

de la presència femenina. Les noies són l’objecte de desig dels personatges ursins masculins i 

sense elles aquestes manifestacions festives no tenen sentit. Als Pirineus Orientals, Centrals i 

Occidentals, les fadrines del poble són les més susceptibles de ser feréstegament assetjades pels 

emmascarats d’ós i altres figures salvatges familiaritzades. Les fadrines pobletanes que van més 

ben arreglades, totes vestides de blanc per l’ocasió, són les Madamas de Bielsa, les quals 

principalment no reben l’assalt de l’onso sinó que són emparellades amb els Trangas, els fadrins 

abillats amb pells i cornamentes de boc que també duen la cara tota ensutjada. És interessant 

saber que en les Vijaneres –les mascarades d’hivern càntabres– la Madama és una figura 

interpretada per un home transvestit (Caro 2006: 257). I és que, a banda dels cercaviles on les 

jovenetes del poble són empaitades per joves emmascarats de salvatges, en les mascarades 

ursines més grotesques el personatge femení que surt és representat per un home transvestit. Així 

ho veiem a la Festa de l’ós d’Arles de Tec i al Ball de l’óssa d’Encamp. En aquestes facècies 

ursines  destaca un home transvestit que vesteix faldilles, duu perruca i va maquillat de dona, 

alhora que exhibeix els seus trets masculins més virils, com per exemple els pèls de les cames. 

És un home disfressat de dona, d’una manera realment grotesca i hipersexual, que amb el seu 

curiós sex-appeal pretén atraure l’ós. Aquests burlescos personatges de què estem parlant són la 

Roseta arlesa, i la Fregona encampadana. La Roseta és la donzella que el seu company, el 

menador i cap de la cacera de l’ós, utilitza com esquer per fer venir la dita fera, i la Fregona és 

una dona de fer feines que duu el berenar als joves dallaires abans que apareixi l’Óssa. Ambdós 

personatges femenins exerceixen, en les seves respectives representacions, la funció d’incitar 

carnalment els joves protagonistes de la festa ursina. El recurs més utilitzat és el de moure les 

seves faldilles per esventar el seu odor. I és que, les arts d’aquesta mena de personatge, iniciador 

sexual, maregen el noi que fa d’ós a Arles i també duen en enrenou els joves dallaires d’Encamp. 

La Fregona, al nostre entendre és un personatge més ambigu i complex que la Roseta, doncs el 

berenar que duu per esbargir els dallaires atreu l’óssa, figura femenina que també es escenificada 

per un noi, en aquest cas encara més jove. Podem dir que la Festa de l’ós d’Arles de Tec i el Ball 

de l’óssa d’Encamp són representacions en què com tot el teatre popular i tradicional només 

actuen homes. A Encamp, a part de la Fregona i l’óssa, un noi també interpreta la senyora 

propietària de les terres del camp on mor la fera. La Roseta, la Fregona i tots aquests personatges 

femenins interpretats per nois són representats amb comicitat màxima. Aquests nois transvestits 

són les figures més típicament burlesques d’aquestes representacions carnavalesques. A Sant 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

180 

Llorenç de Cerdans molts nois y homes del poble es transvesteixen per fer de Rosetes, alhora 

que moltes noies es transvesteixen de caçadors. 

Amb tot això, podem concloure que l’ós és atret per les faldilles. Així també entenem el 

fet que els Trangas i els Joaldunak, els quals fan sonar les esquelles per despertar la primavera a 

part de fer fora els mals esperits, vagin amb faldilles o enagos. 

 

1.4. Els mascarats que duen esquelles i ensutjats 

 

Com hem pogut observar, en diverses festes tradicionals d’hivern dels Pirineus on 

apareix la figura de l’ós surten homes joves que duen barrombes, esquelles grosses, subjectades a 

la cintura, de tal manera que quan avancen les fan sonar amb fressa. El sentit principal, que 

trobem en relació a l’ós, és fer soroll per despertar el gran plantígrad i, amb ell, altres genis de la 

natura que porten la primavera. Segons les teories de Frazer, aquestes figures contribueixen, 

entre altres coses, a promoure la fertilitat de la terra i a expulsar els esperits malignes mitjançant 

el so màgic de les campanes que duen penjant (Caro 2006: 292). 

El testimoni més clar el tenim als Pirineus Occidentals, en el carnaval d’Ituren i Zubieta, on 

els joaldunak, els quals fan sonar dues esquelles pulunpak, sovint desfilen acompanyats pel pelut 

i majestuós hartza que surt de tant en tant. Aquestes barrombes són fetes més grosses que les que 

acostumen a portar els mardans de la zona, tanmateix els qui les duen van abillats amb pells 

blanques de l’ovella autòctona, la latxa. La trentena de joaldunak que surten d’ambdues 

poblacions respectivament, desfilen al mateix pas per dins el seu poble fins arribar al poble veí 

on les diverses colles de joaldunak desfilen a la plaça major acompanyats pel repicar de les 

campanes de l’església, mentre l’hartza es passeja amb els braços alçats entre les fileres de 

joladunak. 

Als Pirineus Centrals, els trangas del carnaval de Bielsa surten fent sonar les tres esquillas 

que duen, exaltats com bocs en zel en busca de les femelles, tot obrint pas al geperut onso que 

empaita les noies i és contínuament apallissat pel seu amo. Les esquelles que duen són les que en 

el dia a dia duen els cabrons, dels quals, els trangas, també utilitzen la pell i la cornamenta per 

confeccionar la seva màscara. Els trangas són més d’una vintena de solters que emmascarats van 

a buscar a les seves promeses vestides de blanc, les madames, per ballar amb elles a la plaça de 

la vila. A diferència dels joaldunak, els trangas fan sonar les esquelles desordenadament i 

compulsivament sobretot quan estan davant de les joves.   

Als Pirineus Orientals, actualment no hem trobat la utilització d’esquelles en les conegudes 

Festes de l’Ós però segons els reculls de diversos folkloristes sabem que la indumentària 

tradicional de “les botes”, de la Festa de l’Ós d’Arles de Tec, contenia també esquelles a la 
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cintura. Aquesta figura la representen uns vailets, coberts cadascun amb un barril adornat amb 

branques, que estan presents al llarg de tota la representació de la cacera de l’ós que es va 

escenificant per les places. Són una mena de figures boscanes que contínuament es col·loquen en 

formació de mur per rebre l’impacte de l’ós Martí, bèstia que també acostuma a descarregar la 

seva fúria tustant-los amb el bastó del Menaire. Al Vallespir, aquestes festes, que prenen el caire 

de caceres de l’ós, en comptes de ser acompanyades pel terrabastall de persones que fan sonar 

esquelles són animades amb el soroll de les salves que tiren els disfressats de caçadors.  

Passat els Pirineus, més al nord-oest, a la Serralada Cantàbrica, els Zarramacos de la 

Vijanera de Silió, fan sonar els pesats campanos que duen subjectats al pit en un passacarrer que 

finalitza amb La muerte del oso, escena on tots els Zarramacos fan sonar, amb gran terrabastall, 

aquestes grans esquelles al voltant de l’ós i finalment cau estès a terra fent veure que és abatut 

amb els garrots que branden. 

Més enllà de la Península Ibèrica, en els carnavals rurals que perviuen a l’Illa de Sardenya, 

els que segons el nostre entendre són dels més autèntics i característics de tot el Mediterrani, hi 

ha una gran varietat d’emmascarats que duen esquelles. Els més tradicionals són els Mamutones 

de Mamoiada, els quals, segons hem esbrinat,150  en un origen desfilaven acompanyats per la 

mítica figura de l’ós. Els actuals Mamutzones de Samugheo són uns personatges banyuts 

semblants als Trangas que surten desfilant, com els Joaldunak, acompanyats per s’Urtzu, una 

figura ursina que és menada i reduïda per un emmascarat que va amb túnica negra, el rostre 

ensutjat i armat amb un llarg bastó. 

Tots aquests homes que desfilen fent sonar les barrombes van mig abillats amb pells 

ovines i els més tradicionals també duen la cara emmascarada de negre: els mamutones duen una 

careta negra de fusta, els trangas van amb el rostre embetumat d’una barreja d’oli i sutge i els 

zarramacos van amb el rostre simplement ensutjat. Els joaldunak, per la seva banda no duen cap 

tipus d’emmascarament, però sabem que abans del franquisme duien un mocador de color negre, 

sota el ttuntturro, que els hi cobria tota la cara.  

A part de tot el que hem dit, el mascarat d’ós i les figures afins que l’acompanyen són 

susceptibles d’anar ensutjades també per una raó social. I és que, “els ensutjats” representen els 

que venen de fora, com els calderers i domadors d’óssos zíngars, i tots aquells pobres que tenen 

la fama de ser autors de maleficis, persones de mal viure i dur les pluges amb ells (Caro 2006: 

210). 

Arreu de l’Europa rural és comú que a partir de la vigília de Sant Nicolau i fins a la fi del 

carnaval surtin joves, amb el rostre ensutjat, abillats amb pells ovines i esquelles a la cintura que 

fan sonar amb estrèpit. Aquesta mena de personatges no tenen perquè sortir acompanyats de la 
                                                
150 Així ho documenta Moretti (1967) a l’article La maschera dell’orso nel Carnavale sardo. 
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figura de l’ós. A poblacions dels Alps alemanys, per exemple, aquests joves encarnen els 

endimoniats krampus que surten la nit del cinc de desembre acompanyant al bon Sant Nicolau. 

Una de les tocades d’esquelles més impressionants d’aquests acompanyants del patró dels infants 

que, a més d’anar amb atapides pells i esquelles, oculten la seva identitat sota màscares 

monstruoses, és la que realitza la imponent colla de klaubauf a la vila de Matrei. Per altra banda, 

també peluts i banyuts són els tradicionals kukeri, emmascarats búlgars que fan sonar les 

esquelles per les festes de cap d’any. El kukeri és la personificació de kuker, una divinitat de la 

fecunditat que no només surt en desfilades sinó que en alguna ocasió escenifica copular una 

figura femenina que simula els dolors del part. Anteriorment, en el capítol on hem exposat les 

diverses festes de caràcter ursí dins del calendari tradicional, ja hem esmentat molts altres pobles 

d’Europa on surten figures afins que fan sonar grans esquelles. Tenim clar, doncs, que són unes 

manifestacions comunes en gran part de l’Europa rural. 

Alguns d’aquests “homes salvatges” amb esquelles que surten amb l’ós van també armats 

amb un  objecte per assotar o colpejar. Als Pirineus: els trangas de Bielsa branden una gran 

tranca, un bastó de més de 3 metres d’altura, amb que piquen el terra, amb els quals s’encaren 

als joves del poble i toquen els culs de les noies; mentre que, els joaldunak d’Ituren i Zubieta 

duen l’hisopoa, una mena d’espantamosques fet amb una cua de cavall que van movent, pengim-

penjam, amb la mà dreta. Els no tan llunyans zarramacos de Silió, per altra banda, duen tots un 

bastó que al final de la representació col·loquen sobre l’ós abatut tot marcant el gest d’haver 

vençut la bèstia.    

El sentit d’aquestes figures és generalment el mateix a tot Europa. Als Pirineus, els veterans 

del carnaval de Bielsa defineixen els trangas com “la personificació de la fecunditat” y els del 

carnaval d’Ituren i Zubieta diuen que els joaldunak ”forcen el despertar de la natura i l’expulsió 

dels mals esperits”. Els veterans de la desfilada de Mamoiada diuen que “quan surten els 

mamutones comença a ploure”. Així doncs, podem dir que aquestes figures són propiciatòries de 

fertilitat i protectores de la comunitat. 

Tots aquests joves abillats amb pells ovines duen les mateixes esquelles que les dels animals 

mascles que exerceixen de cap de ramat. Així que, indirectament prenen la connotació de 

mascles, mardans, bocs. Emmascarats d’animals protectors, de “sementals”, del ramat al qual 

pertanyen, que al ser encarnats per homes brinden la seva força de fecundació cap a les dones del 

seu poble. Podem dir que, qui es posa aquestes esquelles adquireix simbòlicament més força 

sexual, animal, i passa a ser una figura portadora de fecunditat i fertilitat.  

La creença de què el soroll de les esquelles desperta la natura és ben comprensible pel gran 

terrabastall que fan. De totes maneres sabem que a les caceres de l’ós d’abans es tocaven les 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

183 

esquelles per fer sortir la fera i així poder-la matar. Per altra banda, tot el que és fer soroll, en les 

tradicions populars, és bàsicament per espantar o espargir els mals esperits. 

Podem concloure que les esquelles són típiques en les desfilades d’emmascarats d’hivern que 

propicien el despertar de la natura, la fecunditat i l’expulsió del mal, en que també pot sortir la 

figura de l’ós com a símbol de l’arribada de la primavera i l’execució de la seva mort com a fi 

del mal i l’hivern. Per altra banda, en les festes que no són tant una desfilada sinó més aviat una 

representació teatral no hem trobat la utilització d’esquelles o s’han deixat d’utilitzar. Com en el 

cas de les Festes de l’Ós del Vallespir i el Ball de l’Óssa d’Encamp. 

 

1.5. Les màscares híbrides i altres màscares estrafolàries 

 

Els mascarats d’ós i la figura del salvatge formen part d’un imaginari que ens apropa a 

l’animalitat i l’alteritat. En aquest terreny del desdoblament, a banda de la trama principal de la 

lluita entre l’ós i l’home, surten figures sorprenents i metafòriques d’aquest temps de carnaval. 

La figura més popular és la del jove disfressat de tal manera que simula anar a collibè sobre una 

vella. Aquesta disfressa anomenada l’Amontato a Bielsa, o “la Pepa” 151 en la Viejanera de Silió, 

ve a simbolitza l’any vell. Més monstruosa és la Monaca de Sant Llorenç de Cerdans, ja que tot i 

ser una disfressa del mateix enginy que l’Amontato no representa una màscara que porta una 

altra a collibè sinó que és una màscara siamesa, que mostra dos éssers en un mateix tronc. 

Aquesta doble figura desorienta d’una manera fantàstica i irrisòria l’ós, tot fent giravoltes sobre 

si mateixa.  Per altra banda, en el grup de mascarats de la Brueta, destaca l’home gras disfressat 

de nadó, que va ajagut damunt d’un carretó, i simbolitza lògicament l’any nou. Una màscara més 

animal però també híbrida és la del Caballé de Bielsa, un home mig home mig cavall molt 

semblant al Zaldico del carnaval de Lantz que envesteixi reiteradament el gras Ziripot.  

D’entre les màscares que fan la guitza a l’ós destaquen una sèrie de personatges que van tot 

de blanc. Es tracta d’uns homes enfarinats adversos als ensutjats. Aquestes figures són 

especialment representatives de les Festes de l’Ós del Vallespir. A Arles de Tec prenen la forma 

de Tortugues, uns nois amb pijama, que amagats dins d’una estructura cilíndrica vestida amb un 

llençol blanc, toregen l’ós amb un osset de peluix empalat que fan eixir com el cap d’una 

tortuga. A Sant Llorenç de Cerdans se’n diuen Botifarrons, per ser uns eixelebrats disfressats de 

carnissers que empenten l’ós i l’ensabonen amb uns bocins de botifarra, que suquen a un orinal 

amb vi. Els enfarinats que gaudeixen de més protagonisme són els Barbers de Prats de Molló, 

                                                
151 La Pepa és un dels personatges més comuns de les Vijaneres o Viejaneres, mascarades de primers 
d’any típiques de Santander. Alcalde del Río relaciona la paraula Viejanera amb “la Pepa”, mot que 
alhora es relaciona directament amb l’any vell (Caro 2006: 258). 
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uns personatges, anomenats altrament Óssos Blancs o Manyacs, que amanseixen amb cadenes 

els joves ensutjats que fan l’ós i després d’ensabonar-los amb una botifarra sucada amb vi els 

afaiten amb una destral de debò.  

Una de les interpretacions més generalitzades és que aquests enfarinats estrafolaris són la 

representació de la lluna, del pleniluni. Personatges llunàtics i figures desdoblades que sorgeixen 

per eclipsar el despertar de l’ós que com diu la dita només surt si ho veu tot fosc, si hi ha lluna 

fosca. 

 

1.6 Els personatges d’oficis 

 

En les mascarades d’hivern és molt típic que surtin mascarats que representen oficis i 

tasques que eren importants en la vida rural: calderers, ferrers, filadores, metges, etc. En aquesta 

línia trobem molts mozorruak que mentre desfilen els Joaldunak i l’Hartza representen feines al 

mig del carrer com ara ferrar, llaurar tot passant una arada, fer garbells de palla, traginar rocs i 

fer la feina més tradicional de les poblacions basques com Ituren i Zubieta, talar arbres. Els 

personatges que es caracteritzen pel seu ofici més explícitament són sens dubte els dallaires del 

Ball de l’Óssa. A Encamp a més dels que seguen el camp, surten també el Fregó i la Fregona, 

una parella de masovers que fan feines de la llar, de criats. Aquesta representació de les classes 

humils i treballadores és contrastada amb la presencia de personatges socialment apoderats com 

el manador del comú i el senyor i la senyora propietaris de les terres. 

Dit això, en tots els balls de l’ós surten caçadors o pastors, personatges que d’alguna 

manera o altra cacen, abaten o domen l’ós. Hem de tenir present que a finals del segle XIX, 

ensinistrar els óssos era tot un ofici als Pirineus, executat pels anomenats orsalhèrs, “ossallers” 

experts en prendre les cries d’ós del seu hàbitat salvatge. En aquells temps, la caça també era un 

ofici ben comú i les caceres de l’ós eren un exercici assidu per protegir els ramats. En aquest 

context, els joves que van abillats amb pells ovines i fan sonar esquelles a Bielsa, Ituren i 

Zubieta, són mascarats directament relacionats amb la ramaderia. A Parts de Molló, trobem 

representades tasques dedicades a la cura dels ramats i el tractament de les carns en els 

anomenats Barbers, personatges amb aparença de carnissers que rasuren els joves que fan l’ós 

abillats amb pells ovines.  

Podem concloure que en els balls de l’ós són representatius els personatges que executen 

tasques entorn la caça i la ramaderia, representació del món rural que és acompanyada d’altres 

oficis tradicionals lligats al camp com segar, llaurar o ferrar. 
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1.7. La parella 

 

La figura dels nuvis no és que sigui una representació força visible en els balls de l’ós dels 

Pirineus però si que ho és en la gran majoria de mascarades d’hivern europees en què també 

podem trobar l’ós, com per exemple la mascarada polonesa dels Mikolaje (“Nicolaus”). Caro 

Baroja, en l’anàlisi dels personatges que fa sobre les mascarades d’hivern, parla en primer lloc 

de “la parella jove”, en segon lloc de “la parella de vells” i en tercer lloc “del personatge animal” 

estrictament relacionat amb la primera parella (Caro 2006: 314). 

Rere el pas de les parelles de Trangas i Madamas corre l’excitat Onso que el Domador 

intenta amansir. Cada parella de Tranga i Madama que s’ajunta per ballar al carnaval de Bielsa 

és literalment una parella de nuvis que va abillada d’atributs propiciatoris de fertilitat. Així és 

que, les fadrines que fan de Madamas van totes de blanc i arreglades i els fadrins que fan de 

Trangas duen elements simbòlics de fecunditat com les cornamentes de boc, les esquelles i una 

llarga tranca. Aquesta mena de nuvis que passegen de bracet i ballen a la plaça del poble són una 

evocació de la imatge tardiomedieval de “la donzella i el salvatge”, recordada més popularment 

com “la bella i la bèstia”.  

A Arles de Tec el Trappeur i la Roseta són presentats, més que com una parella 

d’enamorats, com una parella professional carregada de tot el necessari per caçar l’ós. Amb la 

força del Trappeur, que va armat amb un llarg bastó, i el sex-appeal de la Roseta, que és un 

home transvestit amb perruca i faldilles, el gran plantígrad acaba sent conduit a la plaça. Després 

d’haver deixat que l’ós faci el salvatge per tot el poble, la Roseta li ensabona les barbes amb una 

poma i el Trappeur l’afaita amb una destral.  

A Sant Llorenç de Cerdans, on l’Ós Martí es rebolca amb totes les dones del poble que 

troba, hi ha dos joves que fan de parella d’avis que, amb un escalfallits en què hi cremen pèl de 

porc, purifiquen les faldilles de totes les que passen per les mans de l’ós. Cal dir que al final 

d’aquesta festa tant esbojarrada, l’ós, un cop ha sigut afaitat, balla amb una dona del poble.  

En la facècia d’Encamp ens trobem amb dues parelles antagòniques: la parella de pobres i 

la parella de rics. Els humils Fregó i Fregona són els que atrauen l’ós amb la cistella de berenar 

que porten, i el senyor i la senyora, propietaris del camp, són els que gratifiquen els caçadors per 

haver caçat l’óssa i costegen la festa que se’n deriva.     
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2. L’estructura teatral 
 

Pel que fa a l’acció dramàtica, veiem que els balls de l’ós es poden arribar a dividir 

generalment en cinc parts o actes que conformen l’esquema escènic següent: 

I. Els integrants de la festa fan un tiberi fruit de la tradicional col·lecta popular. Aquest 

consum de menjar i beure en excés, com a acte previ al ball, ajuda a que els actuants es 

fiquin en els seus respectius papers.   

II. El despertar de l’ós. S’inicia un cercavila als afores de la població en què una sèrie de 

mascarats promouen el desvetllar de la dita bèstia, la qual ataca l’audiència, en especial les 

noies del poble. 

III. La lluita entre l’ós i l’home (caçador, pastor o domador). Aquest enfrontament és 

escenificat de forma més col·lectiva i simbòlica entre grups de mascarats favorables als 

propòsits ursins i mascarats que juguen a la contra. 

IV. La mort de l’ós. Després d’una llarga lluita, els mascarats d’instints ursins són abatuts o 

perden momentàniament el vigor. 

V. Escenificació d’una mena de resurrecció. Finalment la representació acaba amb balls a la 

plaça, de tots els actuants, i en general, també els emmascarats d’ós. 

 

La totalitat dels actes esmentats només els trobem en els balls de l’ós que es presenten de 

forma més propera a la peça de teatre, com les Festes de l’ós del Vallespir o el Ball de l’Óssa 

d’Encamp. En els balls de l’ós que es presenten de forma més propera a la comparsa, com els 

carnavals de Bielsa, Ituren i Zubieta, destaquen els actes I, II i III. 

 

3. Els parlaments 
 

Pel que fa a les tècniques d’escenificació utilitzades, veiem que els balls de l’ós són uns 

espectacles de carrer que des d’una òptica contemporània vindrien a formar part de l’univers 

espectacular del teatre de gest, visual i d’objectes. No obstant això, el text té un paper principal 

en molts balls de l’ós que busquen narrar amb més claredat una història i jugar amb la comicitat. 

Hi ha doncs dos tipus de balls de l’ós, els que tenen parlaments i els que no en tenen. Podem dir 

que les mascarades ursines que no abracen el text destaquen per accentuar l’espectacularitat dels 

jocs de màscares quedant-se en l’àmbit propi de les comparses més o menys participatives.  
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Els parlaments dels balls de l’ós són utilitzats per exaltar la cacera de l’ós a “gesta 

heroica” i fer “sàtira de costums”: 

! La gesta heroica del ball de l’ós. Els parlaments de les Festes de l’Ós d’Arles de Tec i 

Sant Llorenç de Cerdans són un monòleg anomenat La Predica que recita el qui mena 

l’ós. Es tracta d’un ball parlat profà de temàtica heroica en el qual tant el Trappeur  

d’Arles com el Menaire de Sant Llorenç es vanaglorien d’haver capturat l’ós Martí, 

“l’espant de la contrada”. Es tracta d’una paròdia heroica de les llegendàries caceres de 

l’ós o de l’home salvatge. La posada en escena d’aquest ball parlat te moltes similituds a 

la mascarada de Valentin et Orson que gravà Pieter Brueghel el Vell (s.XVI), en la qual 

es veu un personatge boscà pres per un cavaller armat i un mascarat femení que tempta al 

salvatge amb una aliança. El text de La Prèdica descriu amb exageració com ha sigut la 

gesta d’atrapar l’ós, recorda les malifetes que aquesta bèstia feia a les noies del poble i 

finalitza anunciant que el faran ballar a la plaça de la vila. Entre els versos més 

representatius destaquem el de: “Dret la cua enlaire, piri qu’un dimoni, els hi feia ballar 

el ball del matrimoni”. Aquests parlaments són reforçats dramàticament amb accions de 

mímica pel qui fa d’ós i del qui el mena, a l’estil dels ensinistradors d’óssos, per la munió 

de caçadors i pastors que encerclen l’escena i, a Arles de Tec, a més a més, per un home 

mascarat de dona que és l’esquer per atraure l’ós. La facècia acaba a la plaça amb 

l’afaitada de l’ós, acte en què el Menaire (de Sant Llorenç), després de deslliurar 

l’actuant de la pell d’ós amb una picassa, explica a l’audiència que l’ós esdevé home. 

L’afaitada és un recurs conegut per civilitzar el salvatge que es troba descrit en el conte 

de Valentin et Orson i també en el Poema de Gilgamesh. La Festa de l’Ós de Prats de 

Molló, per altra banda, és un ball que en essència té un argument similar a les altres dues 

festes de l’ós del Vallespir presentades però és totalment mut. Podem dir que el Poema 

de Gilgamesh és la rèferencia mès antiga de l’argument que representen aquests balls de 

l’ós. En l’àmbit europeu cal destacar el parlament del Jocul Ursilor, el qual es recitat pel 

qui mena l’ós, com la Predica vallespirenca, però cantat a ritme de pandero. Els versos 

d’aquest ball de l’ós romanès parlen, essencialment, de les edats de l’ós i del rebrotar de 

la vegetació, tot desitjant un any ple de prosperitat, mentre els qui fan d’óssos es 

rebolquen per terra i s’alcen reiterades vegades, escenificant la seva mort i resurrecció. 

Podem afirmar que una de les funcions primigènies del parlament en un Ball de l’ós és 

fer ballar l’ós exaltant tot el que aquesta figura complexa representa. 

! La sàtira del ball de l’ós. El Ball de l’Óssa d’Encamp és un ball parlat profà que també 

conté el tema heroic de la caça de l’ós, present en les festes de l’Ós del Vallespir, però 
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com un simple rerefons d’una gran paròdia de la vida rural tradicional que es representa. 

La trama argumental la protagonitzen una colla de joves dallaires que mentre seguen un 

camp són escarnits pel seu cap, a cops de bastó, i per la Fregona (un noi mascarat de 

dona) que els hi tira el berenar per sobre i els excita. Els parlaments es desenvolupen en 

diàlegs, monòlegs i, també, versions de cançons tradicionals que d’alguna manera 

escenifiquen els dallaires. La més representativa és la de Els tres segadors, cançó picant, 

precedent a l’himne de Catalunya (Els Segadors),152 que parla de tres segadors i una 

mestressa més que escalfada: “Si en voleu segar un camp, / un camparró de civada. / No 

és a l’aubac ni al solà,/ ni tampoc en cap muntanya, / n’és sota el davantal, / la camisa 

me l’amaga”. Destaca també el xafardeig en clau de notícies que el cap de dallaires 

llegeix del diari en veu alta mentre els seus treballadors fan el gandul. En conjunt es fa 

sàtira de costums i un repàs càustic de la política i realitat anual del Comú i del país. 

Enmig de tal batibull és quan, de sobte, apareix una óssa atreta pel berenar que 

ràpidament és abatuda per uns caçadors. La facècia culmina amb la frase: “... la mort 

d’aquesta bèstia serà motiu de festa!”. Crit de la propietària del camp que precedeix la 

dansa final al voltant del gran trofeu que simbolitza l’óssa. Entre els balls parlats satírics 

són comuns els versots i les cobles, una forma de versar que les mascarades hivernals 

acostumen a utilitzar per fer el repàs humorístic de l’any. En aquest sentit, els vijaneros 

reciten una vuitantena de quartetes octosil·làbiques abans de l’acte de la muerte del oso 

en la Vijanera de Silió. 

Concretem doncs que, als Pirineus, els balls de l’ós amb parlaments es mantenen 

principalment a la Catalunya Nord i al Principat d’Andorra. Aquests balls parlats de l’ós versen 

sobre dos tipus argumentals dels balls parlats de temàtica profana: per una banda, es representa 

una “gesta heroica”, que en aquest cas és materialitza en la caça de l’ós o del salvatge i, per altra 

banda, es fa una “sàtira de costums” que serveix per fer un repàs càustic de l’any. Amb tot això, 

hem de dir que els balls de l’ós amb parlaments prenen la forma de facècies pròpies del temps de 

carnaval, i que les seves principals fonts de comicitat són els atributs ursins i l’obscenitat.  

En aquest afany d’indagar en els orígens del teatre, es podria pensar que la comèdia 

antiga, aristofànica, amb el seu aire escandalós i circumstancial, va néixer d’un ritu semblant a 

aquestes mascarades i balls parlats satírics, d’una necessitat fervent de tipus col·lectiva de dir tot 

allo dolent que havia succeït al poble per deixar-lo purificat (Caro 2006: 315).  

 

                                                
152 Jaume Ayats (2011) en el llibre Els segadors: de cançó eròtica a himne nacional, parla de l’origen 
eròtic de l’himne de Catalunya, els Segadors. 
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4. Funcions rituals i propòsits 

En aquesta línia interpretativa de relacionar els balls de l’ós amb ritus ancestrals, 

resumim diverses funcions rituals que són recolzades amb creences i mites entorn la figura de 

l’ós. 

! Regenerar la natura i el cicle vital. A primer cop d’ull veiem que els balls de l’ós són 

mascarades de primers d’any i de Carnaval que busquen fer reviure l’esperit de la natura 

al centre neuràlgic de la comunitat. Pels etnòlegs de finals del segle XIX i principis del 

XX –Mannhardt, Frazer i els seus seguidors com Moret i miss Alford– aquest esquema, 

que també segueixen altres mascarades d’hivern on també trobem la representació d’una 

figura animal que es passejada i en alguns casos també sacrificada, guarda el sentit ritual 

de promoure el creixement de la vegetació. 
 

! Expulsar tots els mals. La mort de l’ós es confon amb el destí del no menys pecaminós 

Carnestoltes, el rei efímer més popular de les esbojarrades festes d’hivern. L’emmascarat 

amb pells que és apallissat no només pot simbolitzar l’expulsió de l’any vell o la mort de 

l’Hivernàs. En tot ball de l’ós, els actuants i participants acaben projectant sobre la figura 

de l’ós els excessos comesos, els vicis, les faltes morals i el que volen deixar en el passat. 

En aquest context, algunes poblacions fan versots satírics per expressar tots els mals 

mentre que el mascarat d’ós, tractat amb escarni, exerceix de víctima expiatòria.  
 

! Propiciar fertilitat. L’ós és un dels animals més representatius de la fecunditat, sobretot 

als Pirineus on perviu en Joan de l’ós, l’heroi que és fill d’una camperola fecundada per 

un ós. En les mascarades d’hivern, l’acte de fecundar és representat per màscares que 

fustiguen les dones de manera similar a com es feia en les Lupercals romanes. En les 

mascarades i balls de l’ós apareixen joves abillats amb pells ovines que assetgen les 

noies. Els óssos de Prats de Molló i els Trangas de Bielsa branden una barra, com la d’en 

Joan de l’ós, amb la que piquen el terra.  
 

! Donar propulsió al transit de les ànimes. L’antiga festa de les llums era una processó 

d’atxes que commemorava la mítica cerca de la bella Persèfone reclosa a les tenebres per 

Hades, el seu raptor. El rapte de la donzella per part d’una figura tenebrosa és, com 

sabem, una escena present en les festes ursines però les atxes, les espelmes o el foc, són 

un element inexistent. Per altra banda, la dita popular del pet de l’ós –acte amb què el 

plantígrad allibera les ànimes dels morts que ha retingut en el seu ventre durant la 

hibernada–, és una creença que ja no recorden cap dels pobles dels Pirineus que hem 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

190 

visitat. Tot i la pèrdua del profund sentit psicopomp que se li donava al gran plantígrad, 

les mascarades que desvetllen l’ós es caracteritzen per escenificar una mena de lluita 

atàvica de la llum contra la foscor, essent la representació més il·lustrativa la 

confrontació d’enfarinats contra ensutjats. 
 

! Iniciar els nois a l’edat adulta. Podem arribar a interpretar que els joves protagonistes 

fan l’ós com a representació simbòlica de l’etapa final de l’adolescència. Relacionar el 

període de la vida previ a l’edat adulta a un estat ursí, de salvatgia, és una associació 

antiga que a l’època clàssica es troba present en el ritu Arkteia on les nenes feien d’ósses 

abillades amb uns vestits tenyits de safrà dels quals finalment se’n desprenien i aleshores 

eren considerades adultes. En els balls de l’ós, els emmascarats d’ós són incitats a corre 

rere les faldilles fins que són amansits pel personatge del menador, pastor o caçador, acte 

final que al Vallespir acaba amb una singular afaitada ritual en què es diu que els óssos es 

tornen homes. En el Ball de l’óssa, els joves fan de dallaires malfeiners i indecents: 

aixequen les faldilles de la dona que els hi porta el berenar i són escarmentats pel cap de 

dallaires que els educa a cops de bastó. Aquestes representacions ursines pirinenques són 

un ritu de pas propi de la vida rural, on l’adult arquetípic és el caçador, el pastor o el cap 

de dallaires. Segons la visió antropòlogica de l’estudi del procés ritual (Turner 1988: 

170), podem dir que “els joves que fan l’ós” s’ubiquen en la liminalitat. 
 

! Reafirmar les bases de la comunitat. La suma d’actes duts a terme per les mascarades de 

primers d’any desprèn al capdavall la finalitat primordial d’assegurar durant l’any la bona 

marxa del grup social al que pertanyen (Caro 2006: 316). Estem plenament d’acord amb 

en Francesc Perramon quan considera que “l’especificitat del Ball de l’óssa d’Encamp, 

comparada amb les altres festes ursines del Pirineu, rau en l’èmfasi que es dóna als 

símbols que signifiquen una afirmació, per via positiva, de les bases econòmiques i 

socials de la vida comunitària” (Perramon 1994: 87). En aquesta facècia el jovent 

representa les tasques tradicionals de valor econòmic per a la comunitat: els pagesos 

dallen el prat, els servents serveixen el menjar, els senyors contracten els treballadors i 

els caçadors cacen. Al Vallespir on es representen caceres de l’ós la reafirmació recau 

principalment en el servei dels caçadors. A part de la representació d’Encamp, la 

reafirmació dels ramaders és la més compartida entre tots els balls de l’ós, doncs els 

pastors domen els óssos i els mascarats que espanten els mals esperits van abillats amb 

pells ovines i esquelles. Així, els balls de l’ós són identitaris de les comunitats agrícoles i 

ramaderes. 
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Conclusions 

 

1. Els balls de l’ós originals són representacions de teatre popular de carrer que pertanyen 

als anomenats balls parlats profans, lúdics i burlescs ubicats al cicle festiu de les 

mascarades hivernals. Són unes representacions festives típiques als Pirineus, a la 

Serralada Cantàbrica, als Alps, a la Moldàvia romanesa i a moltes altres poblacions de 

l’Europa rural. Els testimonis més representatius es celebren per festes relacionades al 

Cap d’Any, la Candelera o la fi del Carnaval. Generalment es desenvolupen al llarg d’un 

passacarrer que acostuma a iniciar-se en algun indret proper a la vegetació, als afores de 

la població, i clou a la plaça de la vila. Essencialment escenifiquen una lluita entre 

l’home i l’ós –imatge elaborada a partir del domador d’óssos zíngar– recolzada en 

arguments de temàtica heroica que narren la cacera de l’ós, i que sovint alimenten el mite 

del salvatge que ha de ser civilitzat. Segueixen una trama primitiva generada a partir de 

tres figures: l’emmascarat d’ós atret per un mascarat amb atributs femenins és 

abatut/domat per un caçador/pastor. L’espectacularitat dinàmica d’aquests balls és 

generada per diversos grups de mascarats que fan soroll, espanten amb jocs obscens i 

empaiten a l’audiència, principalment les noies. Resulten ser unes representacions del 

despertar i la mort de l’ós carregades de sentits rituals que els balls més parlats utilitzen 

per fer sàtira de costums i un repàs càustic dels fets succeïts durant l’any.  

 

2. La figura de l’ós hipersexual, raptor i violador de noies que és representat en els balls de 

l’ós i en el conte d’En Joan de l’ós prové de llegendes escampades per prelats del segle 

XIII, com el bisbe de París Guillem d’Auvèrnia que afirmava la interfecunditat entre el 

plantígrad i la dona. En la mitologia clàssica existeix la fèrtil relació entre un ós i una 

noia –la jove Polifonte que per malefici d’Afrodita s’enamorà d’un ós amb el qual tingué 

dos fills– però en aquest relat el plantígrad encara no és representat com un animal 

maligne. La mala fama de l’ós, perdut pels seus instints sexuals, es comença a construir a 

partir del comentari que fa Plini el Vell a Història natural (s. I): “cap altre animal té una 

estupidesa més hàbil en fer el mal”. La concepció que els óssos són propers als humans 

condueix a la interpretació de Sant Agustí (s. IV): ursus est diabolus. En el procés de 

dimonitzar l’ós, iniciat al principi de l’alta edat mitjana, trobem prohibicions de 

representacions de caire festiu com “els jocs immunds amb l’ós” que  l’arquebisbe de 

Reims, Hincmar, denuncià el 852. A més de ser considerat luxuriós, a l’ós, a la baixa edat 
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mitjana se li carreguen els atributs de golafre, accidiós, irós, descontrolat, enganyós i 

envejós. Amb tot això veiem que l’expressió “fer l’ós” tant descriptiva del comportament 

dels mascarats dels balls de l’ós és d’origen medieval. 

 

3. La recerca dels possibles mites o altres fonts argumentals que escenifiquen els balls de 

l’ós ens condueix a la conclusió de què es tracten, en el fons, d’una reelaboració d’una de 

les obres literàries més antigues de la humanitat, l’Epopeia de Gilgamesh. I és que, el qui 

mena l’ós ens recorda el rei d’Uruk Gilgamesh, personificació de l’home civilitzat que 

vol amansir el salvatge, la bèstia Enkidu en l’esmentat poema èpic, proesa que 

aconsegueix gràcies a l’ajuda d’una hetaira, personatge femení que en les representacions 

ursines és representat per un home transvestit de manera esperpèntica que incita el 

mascarat d’ós. Aquesta història entre el cavaller que vol civilitzar el seu germà salvatge 

però no ho aconsegueix sense el servei d’una dona, la trobem amb més popularitat en les 

diverses versions de Valentin et Orson, llegenda tardomedieval on el salvatge també és 

transformat en home després de ser afaitat tal com es representa al Vallespir. Per altra 

banda el conte universal d’En Joan de l’ós fortament arrelat als Pirineus Orientals és el 

relat més il·lustratiu de l’ós raptor de donzelles que es representa tant explícitament en les 

Festes de l’Ós de la Catalunya Nord. Veiem doncs que en els balls de l’ós com a mínim 

sempre surten tres figures essencials: el mascarat d’ós o salvatge, el menador o caçador i 

un disfressat de dona o amb trets femenins. En el Ball de l’Óssa d’Encamp, aquesta 

tensió dramàtica la trobem estilitzada en els ganduls dallaires que són menats a treballar 

amb cops de bastó etzibats pel seu capatàs, però aquests vailets no deixen de fer l’onso 

fins que s’accedeixen carnalment amb la dona que els duu el berenar. 

 

4. Abillar-se amb pells ovines és la manera més comuna de disfressar-se d’ós, així ho 

trobem a tots els balls de l’ós dels Pirineus menys a Arles de Tec que s’utilitza una pell 

d’ós vertadera i a Encamp que és una disfressa de pelfa. Per la morfologia que té el ball 

de l’óssa i la importància dels dallaires en aquesta representació seria coherent que el 

jove que fa d’óssa anés abillat amb palla com els straw bears. La tradicional 

indumentària del mascarat d’ós confeccionada amb pells ovines o palla ens remet a 

societats agràries i ramaderes on entenem que el ball de l’ós era, entre altres sentits, un 

acte de protecció dels ramats i els camps. 
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5. Ensutjar-se és l’acte d’emmascarar-se més utilitzat per fer l’ós. En primer lloc, l’ós 

caracteritzat obscurament prové de la figura de l’ós malèfic relacionat amb els inferns, i 

carregat d’atributs pecaminosos, que l’Església creà al llarg de l’edat mitjana i escampà 

amb força a la baixa edat mitjana. En el context festiu religiós, la referència del Llibre de 

les Solemnitats de Barcelona (1424) en què es demanen pells d’anyells negres per 

confeccionar la disfressa d’onso, ens dóna peu a associar-la amb la figura del boc 

expiatori. En segon lloc, en les festes populars d’àmbit rural, els personatges ensutjats 

representen els pobres, els humils i els marginats, els que treballen als boscos com els 

carboners i també els estrangers, com els calderers o gitanos que fan ballar l’ós. En tercer 

lloc, ensutjar-se és la manera més rudimentària i rural d’enfosquir-se el rostre per 

provocar espant. En aquest sentit, ensutjar l’audiència és un recurs emprat per alguns dels 

emmascarats d’ós més dinàmics (óssos de Prats de Molló, oso de Salcedo i altres urzus 

sards i urssi romanesos), els quals es converteixen en una figura que macula, en especial 

les fadrines. Trobem molt interessant que alguns folkloristes hagin associat l’acció 

participativa d’ensutjar l’audiència a la dita que l’ós només surt del seu cau si ho veu tot 

fosc, si hi ha noviluni. En aquesta línia interpretativa, hem comprovat que els enfarinats 

que s’enfronten als óssos a les Festes de l’Ós del Vallespir diuen ser una representació de 

la lluna plena, segurament influïts per la interpretació esmentada. Sigui com sigui, la 

confrontació d’ensutjats contra enfarinats, no només pot ser interpretada com la 

representació de la mutació del temps reflectida en la lluna sinó d’una gran quantitat de 

dualismes que fan dels balls de l’ós unes festes cícliques. L’arribada de la primavera i el 

trànsit de les ànimes dels morts està intrínsecament representada en la batalla entre 

mascarats de negre i mascarats de blanc. Així, el component d’ensutjat és un element 

escenogràfic que ajuda a representar l’ós com una figura psicopompa. 

 

6. Un dels interessos principals que ens ha portat a realitzar aquesta tesi és l’oportunitat 

d’investigar una teatralitat popular estretament lligada als sentits rituals que sense cap 

mena de dubte es troben en els orígens del fet teatral. Seria molt agosarat per la nostra 

part afirmar que els orígens dels Balls de l’ós dels Pirineus es remunten a l’edat antiga. 

De totes maneres volem deixar palès que aquestes festivitats ursines guarden funcions 

molt properes a tres ritus propiciatoris romans que se celebraven en les darreries de 

l’hivern, de gener a març. En primer lloc, prenen la forma de les mascarades Kalendae 

Ianuariae (principis de gener), festes en les quals s’escenificaven lluites d’homes 

mascarats amb elements militars, animals i donívols i es passejava una figura animal. En 
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segon lloc, els joves que fan l’ós abillats amb pells assetgen les noies del poble, tot 

simulant actes de fecundació, de forma no gaire allunyada a com es feia en les Lupercalia 

(15 de febrer). I en tercer lloc, el rol de víctima expiatòria que adquireix l’emmascarat 

d’ós amb la pallissa a que és sotmès el trobem també en l’home cobert amb una pell que 

era expulsat del poble a garrotades durant les Mamuralia (14/15 de març), festes que 

acomiadaven l’any vell.  

 

7. Les mascarades hivernals de Bielsa i d’Ituren i Zubieta són un tipus de balls de l’ós que 

es mantenen en les dinàmiques rituals pròpies de les desfilades de màscares. En aquests 

cercaviles, els emmascarats de tranga i de joaldunak són els protagonistes, els quals 

deixen en segon pla a “l’onso i el domador” i a “l’hartza i l’artzain”, respectivament. El 

gran nombre de joves abillats amb pells ovines que avancen en comitiva tot fent sonar les 

barrombes que duen penjant són tant emblemàtics de les mascarades d’hivern que a 

Ituren i Zubieta ningú no té gaire interès en fer d’hartza, i, de fet, segons hem pogut 

esbrinar, últimament hi ha hagut anys que no ha sortit. Creiem que moltes d’aquestes 

comparses d’homes que fan sonar esquelles antigament eren acompanyades per la figura 

de l’ós i el domador. La prova més clara que tenim és la dels mascarats amb esquelles 

més famosos d’Europa, els mamuthones de Mamoiada (Sardenya). Estigui o no present 

l’ós, en totes aquestes mascarades d’hivern, aquests joves amb esquelles desperten l’ós i 

alhora expulsen els seus mals. I és que, segons el saber popular, el soroll que fan aquests 

joves –que a més d’anar abillats amb pells i esquelles sovint surten emmascarats de 

negre, amb faldilles i armats amb algun tipus de bastó, fuet o xurriaques– desperta la 

primavera i expulsa els mals esperits. D’entre tots els grups de joves abillats amb pells 

que fan sonar esquelles i van acompanyats per un ós, els zarramacos de Silió (Cantàbria) 

són els més representatius, doncs tornen del turó seguits per l’oso i a la plaça l’abaten, i 

escenifiquen la muerte del oso. 

 

8. La figura del capitost que mena l’ós i recita els parlaments en la Festa de l’Ós d’Arles de 

Tec i Sant Vicenç de Cerdans la trobem també present en el Jocul Ursulior romanès. En 

escoltar els parlaments del ball de l’ós de la Catalunya Nord i els de la Moldàvia 

romanesa veiem que l’ós és anomenat Martí, en ambdós llocs. La cançó romanesa diu 

Mos Martin, “Vell Martí” que d’alguna manera podem relacionar amb el Mamurius 

Vetruvius, el “Vell Mart” que sortia en l’antic ritu de les Mamuràlia representat per un 

home abillat amb pells que era menat i apallissat. La figura de l’ós Martí es deu a la 
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relació amb Sant Martí de Tours: per la festivitat de la seva mort, que és l’11 de 

novembre, moment quan l’ós comença la hibernació, segons el saber popular; i per la 

llegenda del bisbe Valdier, ubicada a l’Arieja, on l’ós que es cruspeix l’ase del prelat és 

domat i batejat amb el nom del seu arquebisbe. No podem assegurar que els qui menaven 

óssos a l’alta edat mitjana anomenessin Martí a l’onso. Per altra banda Martí és un nom 

susceptible de ser relacionat a l’ós, doncs “art” és una de les arrels més antigues del nom 

d’aquest animal (i l’èuscar hartza n’és un exemple). 

 

9. No podem dir que representar l’amansiment de l’ós o la seva cacera sigui encara un 

reflex de la realitat actual. Els domadors i els caçadors d’óssos formen part d’un passat 

no gaire llunyà que portaren aquesta fera tan emblemàtica dels Pirineus a l’abisme de la 

seva extinció. Actualment l’ós és un animal fortament protegit al llarg de la carena 

pirinenca que ha pogut tronar a créixer en el territori gràcies a la seva reintroducció. En 

general, podem dir que els balls de l’ós són un record dels temps quan aquest animal era 

vist com una fera perillosa que atacava als ramats i atemoria la població, moment quan 

els caçadors d’ossos, i també els orsalhers, eren vistos amb admiració. El carnaval de 

l’onso de la Mata, que ha estat recuperat en ple segle XXI, és un bon exemple d’un ball 

de l’ós que tot i mantenir la figura de l’ós malfactor s’ha volgut adaptar a la situació 

actual del plantígrad, doncs les diableres que menen l’onso acaben alliberant la fera, la 

qual se’n torna cap a la natura. 

 

10. Els gravats d’argila de dos óssos amb perforacions i vomitant sang que hi ha a la cova 

Trois Frères (Arieja) i l’escultura d’argila d’un ós de dimensions considerables trobada a 

la cova de Montespan (Nauta Garona) constaten que la necessitat de representar la 

cacera, el martiri o la mort de l’ós, existeix als Pirineus des de temps prehistòrics. D’entre 

totes aquestes representacions que els magdalenians s’ocuparen de plasmar, la figura de 

més interès escènic és l’escultura d’argila, un cos volumètric zoomorfa d’un metre, i de 

14.000 anys, que quan el van descobrir sostenia el crani d’un ós i en origen també estava 

cobert amb la pell del mateix animal. Es tracta d’un volum d’argila mascarat d’ós que, 

per les incisions que té en zones neuràlgiques del cos, hauria estat objecte d’agressions 

amb armes en algun tipus de ritu o acte simbòlic. Aquestes representacions ursines del 

Paleolític superior conjuntament amb les pintures rupestres més populars de figures mig 

home mig animal són els testimonis més remots relacionats a ritus propiciatoris de la 

caça o de fecunditat propis de societats caçadores-recol·lectores, sentits primitius que 
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veiem recreats en els mascarats dels balls de l’ós. Les estatuetes d’ósses nodrisses, que 

donen de mamar a un nadó, pròpies del neolític i de les societats agràries-ramaderes, 

podem dir que són un símbol familiar al Ball de l’óssa d’Encamp.  

 

11. Repassant el santoral hem pogut descobrir que a l’ombra de nombrosos sants que 

s’ubiquen en el cicle de les festes d’hivern s’amaga la cara més mística de la figura de 

l’ós, la qual es relaciona amb l’ancestre, el vell o el barbut entregat a la vida espiritual a 

la natura. Entre els sants més representatius de l’hivern i que al nostre entendre guarden 

certs atributs ursins destaquem Sant Nicolau (6 de desembre), Joan Baptista (sant 

actualment situat el 24 de juny però que en origen compartia la data del 27 de desembre 

amb San Joan apòstol), Sant Antoni (17 de gener) –juntament amb els altres sants barbuts 

de la setmana més freda, sant Pau Ermità i Sant Maur (15 de gener)- i San Blai (3 de 

febrer). A l’Europa Central, Nicolau és representat com un vell sant boscà que baixa de 

les muntanyes carregat de regals pels bons nens però alhora mena el seu doble de barba 

fosca que castiga als nens que no fan bondat. La caracterització pilosa amb que és 

representat Sant Joan Pelós a Mallorca i l’home abillat amb pells ovines que fa de 

“s’home des be” a Menorca mostren l’aparença salvatge del sant precursor de Crist, 

figures que per la seva naturalesa creiem més típiques d’hivern que d’estiu. A la 

Todolella i al Forcall, Sant Antoni és menat amb una corda pels dimonis (botargues) 

alhora que és temptat per un home transvestit, situació molt familiar a la que es planteja a 

les festes de l’ós. El sant ermità més proper a l’imaginari dels balls de l’ós és Sant Blai, 

perquè la seva data es situa en el temps del despertar de l’ós i segons la llegenda vivia 

amb tanta harmonia amb els animals silvestres que uns caçadors, pensant-se que era una 

fera salvatge, el capturaren i el portaren menat amb cadenes a la civilització.  

 

12. El Ball dels óssos de Solsona i el Ball de l’ós de Valls són les pervivències, al nostre país, 

de balls de l’ós fora del cicle de Carnaval que funcionen d’entremesos en processons 

relacionades amb el Corpus i amb les festes majors. Les primeres referències d’ambdós 

daten del segle XVIII; en aquest context solemne tenim constància de representacions 

d’óssos semblants al segle XV: el mascarat d’ós que sortí el 1424 en la processó de 

corpus a Barcelona i els quatre xicots disfressats d’óssos de l’entrada reial de Ferran 

d’Antequera (desembre de 1414) a València. El ball de bastons que escenifiquen els 

quatre capgrossos d’ós de Solsona és una coreografia creada a mitjans del segle XX, 

abans només eren dos óssos armats d’una grossa porra que feien el paper 
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d’esquivamosques, apartaven la gent per fer pas a la comitiva. La figura de l’ós amb 

garrot, que trobem present el 1677 en el seguici festiu dedicat a Carles II a Barcelona, és 

molt similar a la del salvatge amb clava que obria camí en diversos seguicis reials del 

segle XIV, com per exemple en la coronació d’Alfons el Benigne a Saragosssa el 1328.  
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Annex 1: vídeos 
 

Vídeos realitzats en motiu d’aquesta tesi: 

 

vid. 1. La cacera de l'ós a Arles de Tec, Eloi Ysas, 2011.153 

vid. 2. La festa de l'ós a St. Llorenç de Cerdans, Eloi Ysàs, 2011.154 

vid. 3. El dia de l'ós a Prats de Molló, Eloi Ysàs, 2010.155 

vid. 4. El ball de l'óssa d'Encamp, Eloi Ysàs, 2013.156 

vid. 5. Onso, trangas i madamas del carnaval de Bielsa, Eloi Ysàs, 2013.157 

vid. 6. L'hartza i els joaldunak d'Ituren i Zubieta, Eloi Ysàs, 2013.158 

vid. 7. El ball dels óssos de Solsona, Eloi Ysàs, 2013.159 

                                                
153 Eloi Ysàs, 2011, La cacera de l’ós a Arles de Tec, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/7TjvBZjIFDA [consultat el 01-01-2015 ] 
154 Eloi YSÀS, , 2011, La festa de l’ós a St. Llorenç de Cerdans, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/wrMQmfeCeAU [consultat el 01-01-2015 ] 
155 Eloi Ysàs, 2010, El dia de l’ós a Prats de Molló, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/fzjE8_egof4 [consultat el 01-01-2015 ] 
156 Eloi YSÀS, 2013, El ball de l’óssa d’Encamp, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/19LfrFIjy0Y [consultat el 01-01-2015 ] 
157 Eloi YSÀS, 2013, Onso, trangas i madamas del carnaval de Bielsa, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/HFrWOWcdgjo [consultat el 01-01-2015 ] 
158 Eloi YSÀS, 2013, L’hartza i els joaldunak d’Ituren i Zubieta, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/p2zp3u-tYPM [consultat el 01-01-2015 ] 
159 Eloi YSÀS, 2013, El ball dels óssos de Solsona, [arxiu de vídeo] disponible a 
https://youtu.be/JqmrWuylAtE [consultat el 01-01-2015 ] 
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Annex 2: figures 
 
 

 

 
Fig. 1 – Disposició del crani d’ós de les cavernes a la cova Chauvet, fotografia de Jean Clottes. 

 

 
Fig. 2 – Representació de varis óssos de les cavernes, pintura rupestre de l’Aurinyacià (32.000 o 
30.000 aC), cova Chauvet, fotografia de Jean Clottes. 

 

 
Fig. 3 – Representació de dos óssos, pintura rupestre del Magdalenià (14.000 a 8.000 aC) de la 
cova Ekain, de Deva, Guipúscoa (Pirineus Occidentals). 
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Fig. 4 – Escultura d’argila amb forma d’ós ajagut feta per l’home de cromanyó fa 15.000 o 
20.000 anys, cova Montespan, Alta Garona. 

 

 
Fig. 5 – Dibuix de Henri Breuil de la representació en relleu d’un ós “ferit”, gravat sobre fang fet 
per l’home de cromanyó fa 14.000 anys, cova Trois Frères. 
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Fig. 6 – Dibuix de Henri Breuil de la pintura rupestre del “Deu cornut”, pintura rupestre de fa 
14.000 anys, cova Trois Frères. 

 
Fig. 7 – Dibuix de Henri Breuil de la pintura rupestre del “Bruixot  amb arc”, feta per cromanyó 
fa uns 14.000 anys, cova Trois Frères. 

 
Fig. 8 – Dibuix de Henri Breuile de la pintura rupestre del “Bruixot”, cova Gabilou. 
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Fig. 9 – “Óssa mare”, figura vintxa de Kosovska Mitrovica, nord de Kosovo, 4.500 aC. 
 

 
Fig. 10 – Figures ursines de la cultura Cucuteni, Polònia, 5.000 aC.Fig. 11 – Ós de terracota amb 

un vas que comunica amb l’interior de l’animal, peça ciclàdica de Syros, 3.000 aC. 
 

1.  
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Fig. 12 – Estàtua de marbre d’una nena Arktoi, “Óssa” amb un conill, Museu Arqueològic de 
Brauró, s. IV aC. Figura que possiblement uns pares oferiren a la deessa Àrtemis com agraïment 
pel part. 

  

  
Fig. 13 – Fragments de Krateriskoi, representacions dels moviments de la dansa ritual de les 
“ósses”. 
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Fig. 14 – Krateriskoi amb la representació de la dansa de les “ósses”, entorn de l’altar i la 
palmera de la deessa, s. V aC, Atenes, Museu Arqueològic de Brauró.  

 
 

Fig. 15 – Conjunt de fragments de Krateriskoi, representació de les fases del ritual Arkteia 
escenificat per les “ósses”, s. V aC., dibuix de L. Kahil. 
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Fig. 16 – Fragment de Krateriskoi, representació de la carrera de les Arktoi a sobre d’un fris de 
gossos perseguint a un cérvol, s. V aC. 

 

 
Fig. 17 – Fragments de Krateriskoi, representació d’una escena on hi ha uns personatges amb 
màscara d’ós i la presència d’Àrtemis, amb Apol·lo i Latona, caçant a un cérvol, s. V aC. 
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Fig. 18 – Arcas a punt de matar a la seva mare Cal·listo convertida en óssa; amb l’aparició de 
Zeus enduent-se’ls. Gravat de Robert Willemsz, de l’escola Hendrick Goltzius, 1589/1590. 

 

 
Fig. 19 – L’Óssa Major, “Cal·listo”, i la constel·lació el Bootes amb l’estrella Arcturus, “Arcas”. 
Pintura mural de la capella de Villa Farnese Caprarola, Itàlia, 1573.  
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Fig. 20 – Kourotrofos, deessa verge dida alletant a dos nadons; no és d’Àrtemis, però hi ha 
constància de que també li dedicaren, estàtua de pedra, de Megara Hyblaea, 550 aC. 
  

 

  
Fig. 21 – Àrtemis, del temple d’Efes, s. I.  Fig. 22 – Àrtemis/Diana, copia romana. s. II. 
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Fig. 23 – La deessa celta Artio alimentant un ós, Estatueta votiva de bronze amb una inscripció 
que hi diu: “DEAE ARTIONI / LICINIA SABINILLA” (A la deessa Artio (de part de) Licinia 
Sabinilla). Museu Històric de Berna. s. II. 

 

 
Fig. 24 – Gladiadors venatores lluitant contra l’ós. La primera imatge és d’un mosaic romà del 
segle II o III, de la vila germànica Nenning (al nord dels Alps). La segona, un mosaic romà del 
segle III, de la vila germànica Bad Kreuznach.  

 

 
Fig. 25 – Gladiador lluitant a mort contra óssos a l’arena de l’amfiteatre, segle IV, peça d’ivori, 
Museu del Louvre, París. 
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Fig. 26 – Jocs d’entreteniment amb feres bestiarii i els condemnats a les bèsties, mosaic romà del 
segle I, de Dar Buc Ammera, vila prop de Leptis Magna, famosa pels seus mosaics, Museu 
Arqueològic de Trípoli, Líba. 

 

 
Fig. 27 – Fragment d’un mosaic romà del segle III, on es mostren els singulars noms dels 
gloriosos óssos del bestiarii, localitat de Radès, Tunísia. 

 
 
 

 
Fig. 28 – Escandinau enfrontat-se amb óssos a un cos a cos a mort, placa de bronze de la cultura 
Vendel, segle VI, descoberta a Torslunda, illa Öland, mar Bàltic, Suècia. 
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Fig. 29 – Berserkir, viking i guerrer revestit amb pell i cap d’ós, placa de bronze de la cultura 
Vendel, segle VI, descoberta a Torslunda, illa Öland, mar Bàltic, Suècia. 

 

 
Fig. 30 – Berserkir vestits amb “camisa d’ós”, mossegant els seus escuts; peces d’escac d’ivori 
de morsa, de Trondheim, segle XII. Londres, British Museum. 

 

 
Fig. 31 - Miniatura d’un bestiari llatí del 1190-1200, Anglaterra. (Sant Petersburg, Biblioteca 
Pública, Ms. Saltykov-Shechedrin, Q. V. V. 1, fol. 16v). 
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Fig. 32 – Miniatura d’un bestiari llatí del 1200, Anglaterra. (Aberdeen University Library Ms 24, 
fol. 15v) 

 

 
Fig. 33 – Miniatura d’un bestiari llatí del 1450, França. (Hage, Païssos Biaxos, Museum 
Meermanno, MMW, 10 B. 25, fol. 11v)  
 

 
Fig. 34 – Miniatura del 1387-1389 on s’il·lustra la vida dels óssos. (Bibliothequè nationale de 
France, Le livre de chasse de Gaston Phébus, fol. 27v) 
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Fig. 35 – El pastor David enfrontant-se a un ós que li roba les ovelles. Lletra historiada de la 
Bíblia de Winchester del segle XII (Anglaterra, Winchester Cathedral Library, ref: 197-10-73). 

 
 

 
Fig. 36 – El profeta Eliseu i els nens que són devorats, pintura d’un manuscrit de la Crònica de 
Rudolf von Ems, 1459. (Colmar, Bibliothèque municipale, ms. 305, fol. 384v)  
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Fig. 37 – l’ós lúbric atribut de la luxúria, permòdol de l’esglèsia de Mauriac, Auvergne. 

 

 
Fig. 38 – L’infern amb el diable en forma d’ós abanderat amb el pecat de la ira (ire), pintura 
mural de Giovanni M. Spanzotti, principis del segle XVI, església de San Bernardino d’Ivrea. 

 

 
Fig. 39 – L’ós atribut del pecat glotonie (gula). Detall d’una pintura d’un manuscrit de Miroir 
historial de Vicente de Beauvais, d’entre el 1459-1463. (París, BNF, ms. Fr. 50, fol. 25) 
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Fig. 40 – El Diable, Satanàs encadenat, amb aparença d’ós. Miniatura d’un leccionari bavarès de 
1236. (Oxford, Feble Collage, Ms. 50, fol. 123) 

 

 
Fig. 41 – El Diable encadenat a l’infern, Apoc. XI, Beat del 1047 realitzat per Facund (Madrid, 
Biblioteca Nacional, Ms Vit.14.2, f°187). 
 

 
Fig. 42 – L’ós duent l’equipatge de sant Amand. Miniatura d’un manuscrit de la Vida de sant 
Amand, del 1160-1170. (Valenciennes, Bibliothèque municipale, ms. 500, fol. 61). 
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Fig. 43 – L’ós tira del carro fúnebre de sant Arigi, bisbe de Gap, pintura mural de l’església de 
Auró, als Alps Marítims, 1430-1450. 

 
 

 
Fig. 44 – Sant Gall i l’ós, representació d’una placa d’enquadernació de marfil, que recobreix uns 
evangelis, principis del segle X (F. Gull, “das Wappenbild der Abtei und der Stadt. Gallen in 
älteren Bannern un Siegeln”, Archives héraldiques suisses, 1907, pág. 68-76). 

 

 
Fig. 45 – Sant Aventi treu una espina a l’ós, representació daurada de l’església de sant Aventi, 
als Alts Pirineus. 
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Fig. 46 – Un ós que fa acrobàcies sobre un pont de París. Miniatura d’un manuscrit d’una vida de 
sant Denís, de 1317 (París, Bibliothèque nationale de France, ms. Fr. 20091, fol. 47). 

 

 
Fig. 47 –  Ós que en pixar a sobre una creu es mor, miniatura de finals del segle XV, Le Livre des 
faiz monseigneur saint Loys (París, BnF, Departament de Manuscrits, Fr. 2829, fol. 22). 

 

 
Fig. 48 – Un joglar i el seu ós davant d’un cel estrellat. Lletra historiada d’un manuscrit dels 
Comentaris de san Agustí sobre l’Evangeli de sant Joan (1120 – 1130) (Bibliothèque municipale 
de Tours, ms. 291, fol. 141v). 
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Fig. 49 – Un músic toca el flabiol i tamborí alhora que un noi balla amb l’ós, ornamentació d’un 
Roman d’Alexandre francès, miniatura del flamenc Jehan de Grise, 1338 – 44. (University of 
Oxford, The Bodleian Library, ms. Bodl. 264, fol. 117v) 

 

 
Fig. 50 – Ós d’empeus encadenat i un músic amb campana a la cintura toca un instrument de 
percussió. Ornamentació d’un Romanç d’Alexandre francès, miniatura del flamenc Jehan de 
Grise, 1338 – 44. (University of Oxford, The Bodleian Library, ms. Bodl. 264, fol. 76r) 

 

 
Fig. 51 – Home disfressat d’ós acompanyat d’un músic, escena de carnaval. Vitrall de la capella 
Nativitat de Notre Dame, La Mailleraye, any 1335 – 1340. 
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Fig. 52 – La primera imatge és de l’ós dels permòdols de figures profanes de la col·legiata de San 
Martín de Elines, Cantàbria, segle XII. La segona imatge és de l’ós dels permòdols de temàtica 
eròtica de San Pedro de Cervatos, Cantàbria, segle XII.  

 

 
Fig. 53 – Enfrontament cos a cos entre l’ós i l’home, capitell del claustre de la catedral de Santa 
Maria de Tarragona, segle XIII. 

 

 
Fig. 54 – Capitell de la cacera de l’ós, catedral Saint Lazare, Autun, Borgonya, segle XII. 
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Fig. 55 –  Cacera de l’ós, capitells gòtics amb motius de les activitats de la noblesa, claustre de 
l’església monestir de Nuestra Señora de la Soterraña de Santa Maria la Real de Nieva, província 
de Segovia, segle XV.  

 

 
Fig. 56 – Figura híbrida, humana amb màscara d’ós, capitell de l’església de san Pedro de 
Treverga, Astúries, segle XI. 

 

 
Fig. 57 –  Figures ursines sobre reposabraços: “el joglar amb l’ós”, catedral de Plasència 
(Càceres), segle XV (Block 2004: 116); “l’ós menjant mel d’un rusc”, església Nativitat de Maria 
(Kempen), segle XV (Gaignabet i Lajoux 1985: 81).   
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Fig. 58 – L’ós encadenat: la primera imatge és d’una misericòrdia de la capella de Tunstall i la 
segona de la catedral de Hereford, Anglaterra, ambdues del segle XIV. 

 

 
Fig. 59 – Misericòrdies d’óssos golafres: óssos menjant fruits d’un cistell, catedral de Zamora, 
segle XV (Block 2004: 243); óssos robant mel, catedral de Toledo, segle XV (Block 2004: 229). 

 

 
Fig. 60 – Un ós toca el flabiol i el tamborí alhora que dos óssos ballen, misericòrdia de la catedral 
de Bristol (Anglaterra), segle XIV. Un ós toca una flauta i dos óssos ballen, misericòrdia de la 
catedral de Saint-Martin-aux-Bois (departament francès d’Oise), segle XV (Block 2003: 353). 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

233 

 
Fig. 61 – “Veure óssos ballar”, dita present a la pintura de Pieter Brueghel Els proverbis 
flamencs, 1559. Quadre exposat al Staatliche Museen zu Berlin – Germäldegalerie, Berlin. 

 

 
Fig. 62 – L’ós que balla al so d’un sac de gemecs tocat per un mico, figura d’un lateral 
d’encadirat, catedral de Beverley, segle XV. 

 

 
Fig. 63 – Ós dempeus amb un llibret a les mans, misericòrdia de l’església de Lautenbach (Haut 
Rhin), segle XV (Block 2003: 357). 
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Fig. 64 – Ós dempeus envoltat de fruits del bosc, potser un home disfressat o encarnació del 
diable,  misericòrdia de la catedral de Saint-Pierre, Colònia, segle XIV (Gaignebet i Lajoux 1985: 
82). 
 

 
Fig. 65 – El salvatge amb una dona (“Joan de l’ós i la seva mare”), misericòrdia de la catedral de 
Vilafranca de Rouergue, Occitània, segle XV (Block 2003: 252). 

 

 
Fig. 66 – Enfrontament entre un ós i un home salvatge (“Joan de l’ós i el seu pare”), misericòrdia 
de l’abadia de Westminster, Londres, segle XVI (Gaignebet i Lajoux 1985: 84). 
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Fig. 67 – La mítica lluita entre l’ós i el salvatge, gravat en un joc de cartes alemany del 1461 
(Oxford, Ashrnolcan Museum, PA 1306).  

 

 
Fig. 68 – Un salvatge que llaura la terra, tapís de 1480, Basel, Suïssa (imatge extreta de El mito 
del salvaje, pàg. 188). 

 
Fig. 69 – L’home salvatge (Orson) alletat per una óssa juntament amb altres ossalls, de Valentin 
et Orson, gravat de l’edició francesa de Lió, 1605 (imatge extreta de L’home et l’ours, pàg. 159)  
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Fig. 70 – Orson recollit per una óssa i Valentí recollit pel rei Pepin, gravat d’una edició anglesa 
de 1602 (imatge extreta de L’home et l’ours, pàg. 157). 

 

 
Fig. 71 – La lluita dins del bosc, el cavaller contra el salvatge, ilustració de Hans Burgkmair I 

1503. 
 

 
Fig. 72 – El cavaller Valentí duu lligat, encadenat, a Salvatge (Orson), gravat de l’edició francesa 
de Lió de 1489 (imatge extreta de L’homme et l’ours, pàg. 158). 
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Fig. 73 – Le Bal des Ardents, miniatura il·luminada a les cròniques de Jean Froissart (London, 
British Library, Harley 4380). 

 

 
Fig. 74 – “Salvatge i dama en dansa”, fresc del castell d’Alcanyís, segle XIV (fotografia extreta 
del llibre A cos de rei, pàg. 62)   

 

 
Fig. 75 – Salvatge encadenat domat per una dama virtuosa, tapís de 1470/80, Basel, Suïssa.  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

238 

 
Fig. 76 – Representació de la cacera o joc de l’home salvatge dins del Combat entre Carnestoltes 
i la Quaresma, Oli sobre fusta, Pieter Brueghel el Vell, 1553, Països Baixos (Viena, 
Kunsthistorisches Museum). 

 

 
Fig. 77 – Representació de la cacera o joc de l’home salvatge també anomenat Mascarada 
d’Orson i Valentí, xilografia, disseny de  Pieter Brueghel el Vell, 1566, Països Baixos (The 
Metropolitan Museum of Art). 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

239 

 
Fig. 78 – “Ós enamorat”, gravat del segle XVI (imatge extreta de L’homme et l’ours, pàg. 81). 

 

 
Fig. 79 – L’ós quan segresta la futura mare d’en Joan i en Joan de l’ós quan surt amb la seva 
mare de la cova. Vinyetes del conte “El fill de l’ós” de El rondallari català de Pau Bertran i Bros. 

 

 
Fig. 80 – En Joan de l’ós, amb la seva barra de noranta quintars, quan venç al dimoni. Vinyeta 
del conte “El fill de l’ós” de El rondallari català de Pau Bertran i Bros. 

 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

240 

 
Fig. 81 – Merlí fuig als boscos, convertit en un home salvatge, per integrar-se a la naturalesa i 
endevinar el futur. En aquesta miniatura de L'ystoire du Saint Graal et du Merli ́n (Borgonya, 
principis del segle XV) l’endeví, capturat, encadenat, es presentat davant del rei Artús (The 
Pierpont Morgan Library NY, m 2007, fol 261; Bartra 2011: 79) . 

 

 
Fig. 82 – El rei Alexandre, en actitut de pregària, es conduit per l’home salvatge, que representa 
un sacerdot pagà, a consultar els Arbres del Sol i la Lluna. Miniatura de l’Alexanderbuch (segle 
XV) (imatge extreta de El mito del salvaje, pàg. 80) 

 
 
 

 
Fig. 83 – El salvatge Joan Garí presentat davant del compte de Barcelona. Auca de ceràmica. 
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Fig. 84 –  El fosc acompanyant de sant Nicolau Hans Trapp de Wintzenheim (regió d’Alsàcia, 
Alt Rin, França), 1953. 
 

 
Fig. 85 –  El vell de barba blanca Sant Nicolau i el vell de barba fosca Knecht Ruprecht, en 
poblacions d’Alemanya. 
 

 
Fig. 86 – Santa Claus amb el seu acompanyant Knecht Ruprecht i els emmascarats de negre 
Schmutzlis a Engelberg (Suïssa). Fotografia: Charles Christen. 
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Fig. 87 – Sant Nicolau, el vell boscà i els Krampus de Bad Gastein (Salzburg, Àustria). 

 

 
Fig. 89 – Sant Nicolau, un àngel, els Krampus i els Buttnmanndl, de la processó de sant Nicolau a 
Berchtesgaden (Baviera).  

 

 
Fig. 90 – Krampu i Buttnmanndl, de la processó de sant Nicolau a Berchtesgaden. Fotografia: Flo 
Stadler. 
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Fig. 91 – Personatges de la representació de teatre popular de la Nikolospiel de Bad Mitterndorf. 

 

 

 
Fig. 92 – Comparses de sant Nicolau tradicionals de Sèrbia i Txèquia. Formades per l’àngel, el 
cavall blanc, la cabra, la Mort, Nicolau i el seu doble de pèl fosc que el sant duu encadenat. 
Fotografies de Fr. Uldrich i Gustav Sebor, extretes de Masopust držíme. Čeněk Zibrt 1910. 
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Fig. 93 – Olentzero  a Mirandaola, Euskal Herria. 
 

 
Fig. 94 –  Silvesterkläuse d’una població Suïssa. 
 

 
Fig. 95 –  Jocul Ursului o Jocul ursilor, celebració d’Any Nou, Romania. 
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Fig. 96 – Mascares de vells, i Mos Martín, el Vell Marí, Romania. 
 
 

 
Fig. 97 – Mascarats de Bataia de la Ruginoasa,Romania. 

 

 
Fig. 98 – Jocul Ursului de Harlau, Romania. 
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Fig. 99 – La Muerte del Oso, a la Vijanera de Silió, Cantàbria.  

 

 
Fig. 100 – S’urzu e sos bardinos d’Ula Tirso, Sardenya.  
 

 
Fig. 101 – l'orso di segale, Valdieri. 
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Fig. 102 – L’ós de Sant Llornç de Cerdans, de Prats de Molló i d’Arles de Tec. Fotografia: 
L’Indepéndant. J. D. 
 

 
Fig. 103 – l’Oso de Salcedo, Galícia.  

 

  
Fig. 104 – l’Onso de Bielsa.  
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Fig. 105 – Óssa del Ball de l’Óssa, Encamp. 

 

 
Fig. 106 – Óssos del Carnaval de Pau. 

 

 
Fig. 107 – “El pas de l’ós” documentat per Ramon Violant i Simorra, Espot. Imatges: Ecomuseu 
de les Valls d’Àneu. 
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Fig. 108 –l’hartzaina i l’hartza, al carnaval d’Ituren i Zubieta. Fotografia: Eloi Ysàs. 

 

 
Fig. 109– l’onso de la Mata, els Ports. Fotografia: comarquesnord.cat 

 

 
Fig. 110 – Els Óssos de Solsona. Fotografia: Geganters de Solsona. 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ELS BALLS DE L'ÓS ALS PIRINEUS, ESTUDI TEATRAL D'UN RITU EUROPEU D'HIVERN 
Eloi Ysàs Trias 



 

250 

 
Fig. 111 – L’Ós de Valls. Fotografia: Unió d’Anelles  de la Flama. 
 
 

 
Fig. 112 – Serapi de Berart i Josep Solà, “Segunda parte de las fiestas qve hizo Barcelona en 
significación del iúbilo qve tiene por  aver llamado el Rey muestro señor Carlos Segvndo [...] al 
sereníssimo señor principe Don Ivan de Avstria para primer ministro de sv gobierno”, 1677 
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). 
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Fig. 113 – Festa de l’Ós a Arles de Tec de princípis del segle XX. 
 

 
Fig. 114 – Ball de l'Óssa durant el carnaval a la plaça d'Ordino. !1902-1910. Fotografia: Guillem 
de Plandolit. 
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