
Col·lecció la Talaia, 19
Quan els pobles no tenien nom



Edicions Sidillà SL
La Bisbal d’Empordà · 17100
www.edicionssidilla.cat
info@edicionssidilla.cat
© del text: Miquel Martín i Serra
© de les il·lustracions: David Granato
© de l’edició: Edicions Sidillà
Disseny i maquetació: J. Pujadó
Correcció: Xavier Cortadellas
Edicions Sidillà és soci protector d’Amics de la Bressola
L’edició d’aquest llibre ha rebut el suport del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya

ISBN: 978-84-124306-0-8
Dipòsit legal: Gi 1269-2021
Primera edició: Novembre del 2021
Tots els drets reservats. Si voleu fotocopiar parcialment 

aquest llibre, feu-ho legalment contactant amb CEDRO: 93 
272 04 45 o cedrocat@cedro.org



Miquel Martín i Serra

Quan els pobles no tenien nom

Els orígens llegendaris de les 
nostres viles i ciutats

Il·lustracions de David Granato

     

La Bisbal d’Empordà, 2021





A l’Olga, per ajudar-me en el llarg procés de docu-
mentació d’aquest llibre.

A la Mila, perquè sàpiga d’on venim.

 «Sovint, la toponímia és l’última anella que 
perviu d’un record».

Xavier Cortadellas, 
Enaigats. Relats de gent i d’aigua
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Pròleg

Pobles, ciutats, llogarrets, nacions... totes les col·lec-
tivitats humanes cerquen el seu origen i les seves ar-
rels. Sovint, aquest origen es perd en temps molt re-
culats i entronca amb llegendes fundacionals i mites 
antiquíssims. És tan forta, aquesta necessitat d’expli-
car-se el propi naixement, que moltes vegades aques-
tes col·lectivitats se’l «creen» o se’l recreen, bé sigui a 
través de personatges històrics, de gestes bèl·liques, 
d’episodis miraculosos o de semblances fonètiques 
entre el nom del poble i el seu significat. Perquè tenir 
un origen, saber-ne la història i, per tant, poder-la 
explicar, ennobleix, distingeix de la resta i perpetua 
i enforteix el sentiment de pertinença a un poble o 
ciutat. És per això que tan sovint trobem una estreta 
relació entre l’heràldica i la toponímia, és a dir, en-
tre els escuts dels pobles i el seu nom. O millor dit, 
sovint els escuts -i també les banderes- recullen i 
mantenen, amb el seu símbol, el mite o la llegenda 
que alena darrere d’aquella vila. 
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El llibre que esteu a punt de llegir parla de quan 
els pobles no tenien nom i explica com i per què 
van arribar a tenir-ne. Parla de pobles molt menuts 
fins a les capitals de comarca i grans ciutats del país, 
així com d’algun barri que, antigament, era vila in-
dependent. He procurat, doncs, fer una tria variada 
i representativa de totes les comarques catalanes, tot 
i que també ensopegareu amb alguna llegenda de la 
Catalunya del Nord, les Illes Balears, la Franja de Po-
nent, el País Valencià i Andorra.

Com en altres llibres de llegendes que he publicat 
en aquesta editorial, he volgut dotar els relats d’una 
dimensió literària que faci la seva lectura més prope-
ra i amena, però també més rica i complexa, cercant 
sempre l’equilibri entre l’oralitat i la llengua escrita. 
Al final de cada narració, hi trobareu la font d’on 
prové i també una informació addicional que serveix 
per contextualitzar-la i complementar algunes dades, 
com ara altres versions de la mateixa llegenda o al-
gunes referències històriques o populars. També hi 
trobareu llegendes d’altres pobles, que, com que són 
gairebé idèntiques, només esmento. Sempre que ha 
estat possible, detallo l’etimologia del topònim per 
tal de contrastar la part més científica amb la més 
popular, que sovint tenen petites coincidències o 
s’alimenten l’una de l’altra.

I un darrer apunt: veureu que la majoria d’aques-
tes llegendes són una mostra d’enginy popular, 
d’imaginació i espontaneïtat per explicar l’origen 
dels nostres pobles i ciutats. Llegendes poètiques, fa-
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buloses, esgarrifoses, dramàtiques o plenes d’humor, 
totes deixen testimoni de temps immemorials, de 
vides sofertes i d’un pragmatisme ancestral. Són un 
valuós patrimoni que hauríem de preservar i un me-
ravella que hauríem d’explicar als nostres fills i nets.

Miquel Martín i Serra
Begur, estiu 2021
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Q
Agramunt

 L’Urgell

uan la gent encara deixava les portes 
obertes i s’alegrava de la pluja, Agra-
munt s’anomenava Dolçavila. I era, 
certament com ho és ara, una vila afa-
ble i tranquil·la, de gent treballadora i 
paisatge acollidor. Però un mal dia, tal 
com muda el vent, la vida d’aquella 
gent i d’aquella vila va capgirar-se de 
dalt a baix, amb una sotragada.

Fruit de pactes polítics, interessos 
dinàstics, favors bèl·lics i altres embolics del poder, 
un nou senyor va prendre possessió del castell de 
Dolçavila. Al principi ningú no en va fer gaire cabal, 
perquè la vida dels rics i dels poderosos sempre els 
semblava llunyana i aliena. Els pagesos van continuar 
sembrant els camps i regant les hortes; els pastors en-
gegaven els seus ramats i esquilaven els xais; el ferrer 
va seguir ferrant matxos i ases; les dones anaven a fer 
la bugada al riu i la mainada jugava a tirar-se pedres 
des del pont... 

Però aviat va arribar, des del castell, el primer ban 
que alterava la vida d’aquells súbdits: es doblaven els 


