
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura posterior a l’itinerari per la platja. 

Passejant per vora mar. 
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“Qui volta massa de nit, o és gat o és mal esperit “ 
 
Conta una antiga llegenda que, a tocar de l’avui 

anomenat popularment  “Bosc de la Marquesa”, prop del 
mar i allà on els arbres i els matolls donen pas a camps de 
conreu, hi havia el mas dels Grimau del qual  hom encara  
pot contemplar-ne les seves runes mig engolides per la 
vegetació. 

 

Es tracta d’un gran  casalot de tres plantes situat al 
voltant d’una torre circular de deu metres d’alçada, 
construïda amb maçoneria i amb obertures emmarcades 
de pedra picada. La part superior conserva un matacà i 
unes espitlleres per defensar-se dels atacs tot  albirant 
l’horitzó a la recerca de pirates. 

 
Al voltant de la masia, actualment abandonada, tot era 

ple d’arbres fruiters, velles oliveres i poderosos garrofers de 

llargues branques gronxades pel vent de mestral. Un corral 
amb el bestiar subministrava a la família tot allò que els 
calia: ous, gallines, ànecs i un porquet que engreixaven 
durant l’any a l’espera de la matança.  



 

Al mas Grimau hi vivia un matrimoni jove amb el seu 
nadó, que era l’orgull i l’alegria de la casa. El pare, en Joan, 
feia de pagès i, de tant en tant, sortia a la mar amb una 
petita barca ancorada a la Cala Fonda, molt propera al 
domicili, a la recerca de peix amb el què  complementar la 
dieta alimentària. La mare, la Rosa s’encarregava 
d’administrar la família, recollir la llenya del bosc, tenir cura 
de l’aviram i del seu petit fill en Joanet. 

 

Era tanta la felicitat que regnava en aquella llar, 
allunyada de pobles i ciutats, que ben aviat havia despertat 
l’enveja d’alguns veïns, però sobretot de les bruixes i dels 
bruixots d’ Altafulla, sempre desitjosos de provocar el mal  
a tothom que s’establís en un indret profund  del bosc. 
Aquell era el lloc  on, emparats per la foscor, anaven a 
recollir les herbes i les plantes amb les quals preparaven les 
seves fórmules i estranys encanteris. Untets i beuratges 
els permetia transformar-se en animals, passar pel forat 

d’un pany o emprendre el vol amb una escombra. En un 
clar del  boscatge, a la llum de la foguera, protegides per la 
vegetació i observades pels animals nocturns, les nits del 
sàbat les bruixes  celebraven les seves reunions o 
aquelarres. Dansaven bojament  de manera violenta i 



desencaixada per l’efecte de les drogues i al·lucinògens. 

 
 En Joan Grimau, sabedor de la presència d’éssers 

perversos, cada vespre defensava la seva família barrant 
portes i finestres, recollint el bestiar i clavant a la llinda de 
la casa panotxes de blat de moro, per a  què les bruixes 
s’entretinguessin  comptant els grans i així s’oblidessin  de 
fer maleses.  

 
Una nit, la Xoixeta, la bruixa més poderosa d’Altafulla, 

que vivia a la part alta al voltant de l’església, es proposà 
portar la perdició a aquell mas. Va aprofitar la foscor i 
mitjançant els poders que tenia  de traslladar-se 
ràpidament d’un lloc a l’altre i de transformar-se en un 
animal, es manifestà com un gran gat negre. Hi accedí per 
una gatera  amb la terrible intenció d’apoderar-se de 
l’hereu, aquell nadó ros i tendre.  

 
Amb pas decidit i silenciós, s’apropà lentament al 

bressol on descansava el minyó, dibuixant una gran ombra 
a la paret de l’habitació, il·luminada per les espelmes. Però 
la mare, atenta a qualsevol fet estrany, s’adonà de la 
presència de l’animal esgarrifós i el féu fugir a cops 



d’escombra. Els miols i gemecs del gat ressonaren pel bosc 

fent sortir de llurs amagatalls gripaus, òlibes, serps i 
ratpenats. 

 
En una altra ocasió, va cercar l’absència d’en Joan i un 

descuit de la Rosa. La bruixa de nou convertida en gat, 
s’apropà al nen amb les mateixes malignes intencions. 
Aquest cop, la mare que duia a la mà una paella amb oli 
roent, el llençà sobre el felí provocant-li ferides i nafres per 
tot el cos. El gat fugí llastimosament pel camí que mena 

paral·lel a mar, fins arribar al poble, on es perdé sota les 
ombres del castell.  

 
Amb les primeres llums de l’alba, recuperà la seva 

veritable imatge, la d’una dona vella, pobra i solitària i 
passà una llarga temporada al llit per cicatritzar i guarir 
aquelles terribles úlceres. Des del seu catre, jurà i perjurà 
que  es venjaria dels Grimau, dels seus béns  i dels seus 
hereus i parents. 

 



Narra finalment aquesta llegenda, que a partir 

d’aquest fet, la bruixa, utilitzant tot els seus poders, va 
arruïnar, a poc a poc els Grimau. 

 
Primer, fortes pedregades provocaren la pèrdua de les 

collites. Després el bestiar anà morint per causes estranyes 
i intenses tempestes descarregaren llamps que cremaren el 
bosc. Amb tot això, el mas s’anà enrunant de mica en mica 
i la família decidí abandonar aquell maleït indret, temorosos 

per la seva vida, abans que no fos massa tard.  
 
I vet aquí, que enmig aprofitant el silenci de la nit 

quan uns núvols negres tapaven la llum de la lluna, els 
Grimau, amb les poques coses que havien aconseguit 
recuperar de la casa i amb el nadó en braços, 
emprengueren la fugida en direcció a la platja, per agafar la 
barca que els havia de conduir a un lloc llunyà i segur. 

 

Quan, des del penya-segat,  ja divisaven la mar i 
sentien la remor de les onades trencant a la línia de costa, 
la vella Xoixeta aparegué al mig del camí. Amb el poder 
infernal i diabòlic que havia acumulat, presa de  ràbia i 



maldat, llençà un terrible malefici sobre els fugitius en 

convertir-los en les tres branques d’un gran pi, que avui 
encara resta com a testimoni d’aquesta tragèdia.  

 
Des de llavors, poca és la gent que s’aventura per 

aquests paratges i camins i aquells que ho fan, miren de no 
apropar-se al mas ni separar-se mai  del corriol cobert per 
la capçada dels pins, per no patir la maledicció de la vella 
Xoixeta, la bruixa més maligna d’Altafulla. 

 
 Adaptació  lliure de la llegenda “El gat negre” d’Antoni 
Gelabert i Cases (1911- 1980) que forma part del  llibre 
“Històries de  les bruixes d’Altafulla” editat pel Centre 
d’Estudis d’Altafulla 1988(2a edició). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Glossari 
 
Maçoneria: Obra de calç, ciment, o algun altre material de 
cohesió, i pedra picada. 
 
Matacà: Obra de fortificació que corona una muralla, una 
torre o una porta, amb parapet i sòl espitllerat per a poder 
observar i hostilitzar l’enemic. 
 
Espitllera: Obertura rectangular llarga i estreta practicada 
en un mur o en una porta perquè hi entri la llum o per a 
disparar des de dins. 
 
Aviram: Conjunt dels ocells de corral, com ara gallines, 
oques, ànecs, etc. 
 
Untets: Substància apta per a untar. 
 
Beuratges: Beguda desagradable, poció. 
 
Sàbat: En les llegendes medievals germàniques, reunió 
nocturna de bruixes i bruixots per celebrar llur festa en 
homenatge al diable. 
 
Aquelarre: Reunió nocturna de bruixes i de bruixots 
 
Al·lucinògen: Que produeix al·lucinacions. 
 

Hereu: Persona que rep una herència o part d’ella per 
heretament, disposició testamentària o legal, a títol 
universal. 
 
Úlcera: Solució de continuïtat a la pell o en una membrana 
mucosa que causa la desintegració gradual dels teixits. 
 
Catre: Llit lleuger per a una sola persona, compost 
ordinàriament per dues barres paral·leles que formen els 

costats i sostenen una tela sobre la qual es posa la 
màrfega, el matalàs, etc. 
 



Malefici: Dany causat per art d’encantament, sortilegi 

malèfic. 
 
Corriol: Camí estret. 
 
Capçada: Conjunt de les branques d'un arbre. 
 
 
 
 
 

 

 

 


