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. El tema de la bestia enamorada és fre- 
qüent en la rondallística de totes les cultures. 
Potser, fins i tot, un dels més freqüents, si 
partim del treball de Lutz Rohrich on explica 
l'hmplia divulgació i la popularitat del cicle de 
l'animal promBs 1. Més ben dit de la bestia 
promesa, car no sempre es tracta d'un animal 
sinó que, de vegades l'enamorat, amb molta 
més freqiiencia que l'enamorada, sol adoptar 
formes monstruoses i ferotges. 

Segurament, la versió més coneguda és la 
que sota el títol de La Belle et  la Btte va esser 
redactada en frances per Madame Leprince de 
Beaumont i publicada per primera vegada en 
1757 2, a partir de la qual Jean Cocteau en 
realitza una pel.licula certament inquietant, 
de vegades surrealista, sempre poetica. 

Actualment és prou coneguda la teoria 
que, tot partint de la psico-anasi, ha vingut a 
destacar la funció ailiberadora que exerceixen 
els contes populars en la formació de la perso- 
nalitat infantil i el paper que juguen en la ma- 
duració de l'afectivitat de l'home. Res no hi 
ha que absorbeixi tant l'atenció dels nins i que 
els commogui tan profundament con la narra- 
ció d'un conte tot ple de prodigis i d'encanta- 
ments 3.  Hom sol destacar, a l'hora de precisar 
la funció pedagbgica que exerceixen, l'enriqui- 

ment del llenguatge i de la imaginació tant 
com l'educació de l'atenció, perb sobretot la 
capacitat que posseeixen d'af,avorir el coneixe- 
ment i la superació dels propis problemes 
emocionals a través de recreal-10s en els contes 
4. 

El coratge és sense calo dubte un dels 
valors que amb més insistencia ofereixen els 
contes populars a la conside,ra?iÓ dels qui els 
escolten. L'aventura inicihtica 6s sempre un 
repte. Un risc que es presenta davant els ulls 
del protagonista per a que s:cgui capac de có- 
rrer les peripkcies plenes d'imtriga que la his- 
tbria li planteja: "En Bernadet no podrh repo- 

: sar n i  sossegar, que i'amor de les tres taronges 
no vagi a cercar", aquest és el missatge, una 
llicó extraordiniria sobre l'audhcia, un pro- 
grama de vitalitat que la narració reconstrueix 
en un pla perfecte tot  ple de frescor i d'esti- 
mul. Perb sobretot, allb que hi ha de més des- 
tacable en els contes és que tots els seus mis- 
satges arriben a través de simlples i quotidianes 
situacions socials 5 .  Es serveixen de la por i 
ens obliguen a jugar a tenir ]por -un joc, per 
altra banda, que té el seu lbnic sentit en la 
construcció dels mecanismes d e  defensa 6- i 
amb el compromís del joc dle la por ens for- 
cen a conkixer-nos i a mesurar-nos; sobretot, 
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a mesurar-nos amb la por. Es serveixen dels 
desitjos col.lectius i de la predilecció dels ho- 
mes per les solucions més clares i més enginyo- 
ses. 1 ofereixen un repertori ric de destins a 
través del qual, si és un nin el qui escolta, hi 
troba una multiplicitat d'indicis i de matisos 
sobre una realitat que encara no coneix i sobre 
la qual encara no ha aprbs de reflexionar. 

Es dóna, sobretot, una adequació perfecta 
a allb que Jolles ha vingut a anomenar la mo- 
ral nai've del conte popular 7, l'esperanca de 
que les coses han de succeir així com voldríem 
que fossin en la vida. "No és una moral Btica 
-escriu Neus Oliag- en el sentit kantia d'ac- 
ció, sinó que és una Btica de l'esdeveniment" 8. 
Es tracta, en definitiva, i cal destacar-ho d'una 
forma molt particular, d'una Btica de l'espe- 
ranca. 

He parlat abans de l'abundancia de contes 
que fan referencia al tema de la bbstia enamo- 
rada 9. I tant e l  problema que hi és tractat 
com les batailes que els herois i les heroínes 
d'aquest cicle de contes es veuen obligats a 
lliurar condueixen a la preparació de la ment 
del nin per a la transformació que exigeix i 
suposa enamorarse. Sobretot, el prepara per a 
la superació de l'aillament particular, per a la 
vinculació amorosa i sexual amb l'altre. Es evi- 
dent que la funció pedagbgica dels contes, per- 
q d  utilitzen un llenguatge simbblic, s'exer- 
ceix sempre pels camins de l'inconscient. 
Es tracta sempre d'un llarg procés d'evolució 
vers el descobriment d'alib que ens havia estat 
vedat. Els contes operen a nivell de símbols, 
en aquest cas es tracta de comunicar al qui es- 
colta que ambara un dia que hauren d'apren- 
dre all6 que no coneixem, és a dir, que haurem 
de desentendre'ns del tabú sexual i haurem 
d'esser capacos de veure que tot allb que 
havíem considerat perillós i homble, quelcom 

que era precís evitar, baratari el seu aspecte ho- 
rrend i tornara maravellós i bell pels camins de 
l'amor 10. Es sense cap dubte, una altra por 
-la por al sexe- que el conte ens possibilitara 
superar gracies al joc amb la por, a f o r ~ a  de 
veure que la bbstia -1'ésser homble que volia 
casar-se amb la filla més bella del cavaller és 
capac de convertir-se en un jove galant i gentil 
per causa de l'amor. 

Aquest és precisament el símbol. Una b6s- 
tia es transforma en un jove bell i distingit. 
Perb abans, aquesta bestia horrible ha estat 
presentada com a possible enamorat a aquella 
joven~ana. Bruno Bettelheim ha senyalat tres 
característiques principals de tot  el cicle 11: 

a) Ignorarn com i per quB el jovencell 
havia estat convertit en la bkstia. 

b) L'embruixament fou portat a terme 
per una mala fada, i mai no se la castiga a 
causa de la seva malifeta. 

c) Es el pare de l'heroina qui l'obliga a 
unir-se a la bestia, i ella obeeix sense contra- 
riar-10. El paper de sa mare sol ser sempre con- 
fús i fosc. 

Gairebe mai no sol explicar-se la causa per 
la qual aquell jove havia estat fadat i convertit 
en un animal repugnant i horrible 12, ni conei- 
xem tampoc quan aixb succeí. Tampoc no sa- 
brem mai quin dia va esser que comencirem a 
sentir, en la profunditat secreta de la nostra 
intimitat, una por profunda vers la relació 
sexual. El sexe era quelcom que tenia una 
clara i determinant connotació animal, 
quelcom de prohibit i tabú. Quan Mossen Al- 
cover ens adverteix que el drac moribund 
d'Es murterar del rei de Franqa 13 se treu la 
pell de drac i es converteix en el fili major del 
Rei de Franca, "que una fada l'havia fadat i 
encantat en forma de drac, i sols el poria des- 
fadar i desencantar una donzella verge que li 

(7) Veg. OLIAG, Neus. "Rondalles valencianes" Serra d'Or no 214. (Pag. 37). 

(8) Ibidem. (Pág. 37). 

(9) Cal consultar, sobretot si hom vol conkixer I'extensid del tema en la rondallistice de I'area cultural catala- 
na la tesi de GRIMALT, Josep A. Classificació & les rondalles de Mossen Alcover :Introducció a l lur estu- 
di. Tesi doctoral dirigida pel Dr. Antonio Ma Badia Margarit. Universitat de Barcelona, 1975. (Inédita) 

(10) Veg. BETTELHEIM, B. The usesof enchantment. Alfred A. Knopf. New York 1975. Traducc. castellana 
de Silvia Furió: Psicoanálisk de 10s cuentos de hadas. Grijalbo. Barcelona, 1977. (Pag. 390). 

(1 1) Ibidern. (Pa.  395) 

(12) B. BETTELHEIM ha explicat com el tema és aplicable a ambdós sexes per un  igual. De vegades, és I'amor 
de la jove la que redimeix I'animal-enamorat do I'encantament; d'altres 6s la profunda devocid i I'entrega 
de I'enamorat que és cap% de rompre I'embruixament de la jovencana. H i  ha cultures en que s'han escollit 
noms ambigus per als protagonistes, amb la finalitat de que el qui escolta pugui atribuir-10s. lliurement, el 
sexe que vulgui. 

(13) Mo&n,Antoni Ma Alcowr observa que I'hi contaren I'Excma. Sra. Marquesa de Montoliu, filla del comte 
d'Ayamans, madd Francina Camps de Puigpunyent i el sen. Juan Planiol de Son Carrió. (Veg. Rondaies 
Mallorquines. T6n 22, pBg, 105) Seria interessant estudiar i comparar per separat les tres versions recolli- 
des pel canonge Alcover. 



digués: -T'estim tant, ue així com ets i tot, 
me casaria amb tu" 14, ve a explicar-nos 
-naturalment sense donar-se compte-, que 
només l'amor i la devoció que Na Catalineta 
sent per aquell monstre és la clau del desen- 
cantament. Perb, cal advertir-ho només arriba- 
rem a aquest final feliq si la donzella és capac 
d'enamorar-se d'ell amb plenitud. 

Les germanes -els elements que en tot el 
cicle compleixen la funció d'obstaculitzar els 
esdeveniments- li havien robat el brot de 
murta florida que, en una nit, havia de retor- 
nar-la al castell en qu8 el drac la tenia sotme- 
sa. Ella parteix ben de pressa amb el seu pare 
i, perqu8 arriba amb tardanca "troba allh es 
drac est& en terra fent es bategot, badaiant, 
fent ja es darrer al&" 15. La rondalla és ben 
explícita, en arribar a aquest punt: "Na Cata- 
lina, com veu allb, s'hi tira damunt, l'abra~a, 
el besa, tota plorant i dient: -Drac meu! es- 
timadet d'es meu cor! No en tenc jo sa culpa 
de no esser estada aqui dins es tres dies! Es 
que me prengueren es brot de murta florida i 
no me som aturada de plorar fins que mon 
pare m'ha acompanyada fins aqui! No ho cre- 
gues que jo me sia oblidada de tu! massa jo 
que t'estim! Tant t'estim ue així com ets i 1 tot, jo me casaria amb tu! 1 . 

Es casaria amb ell. Ha estat capac de su- 
perar -adverteix Bettelheim 17 el vincle 
que la mantenia iiigada a son pare, amb la 
comformitat adolorida d'aquest. El patró esta- 
va trist perqu8 havia d'entregar la seva filla a 
aquell animal "es seu cor se tancava -explica 
el conte- i se creia batre es peus" 18. També 
el sabater d'Es corpet d'es pou d'en Gaten 
sent una gran tristesa d'entregar les seves filies, 
una rera l'altra a aquell corb, perb hi arriba a 
tombar el coll i les hi porta. Quan hi duu la 
darrera -car les altres dues no han respectat 
la recomanació de no entrar dins la cambra on 
cada vespre es tanca l'animal i per aixb han 

estat retornades a caseva, el corb li pregunta: 
"-Bono Catalina! Parlem clars. ¿Véns de ton 
beneplhcit o a la forca? -Jo 10 que faig -diu 
Na Catalina- ho faig sempte de mon bene- 
plicit; a la forca nengú és cajoaq de fer-me fer 
res. Mon pare me pot guardar de mentir" 19. 

Es, igualment que la protagonista d'Es 
murterar. .., ella mateixa la que ha escollit 
partir amb aquell corb, com l'altra Catalina 
havia arribat a desitjar, lliurement, casar-se 
amb el drac. Una i altra acudeixen a viure amb 
la bestia perqub volen alliber,ar son p y e  d'un 
perill greu, per amor al pare: perb lentament 
aquest amor anhi canviant la principal direc- 
triu del seu primer objecte. Ida jovencella po- 
drh transferir l'amor edipic tiel pare a l'ena- 
morat amb la satisfacció d'haver trobat la 
parella. Sembla que els qui telataren per pri- 
mera vegada aquest tipus d'llistbries estaven 
conbin~uts de que la dona, si vol arribar a una 
unió plena i felic amb la parella, ha de superar 
la idea de que el sexe és quelcom perillós i 
bestial. 

Es interessant destacar la particularitat 
de que l'animal que cobreix l'embruixament 
sia un drac en la rondalla db& murterar del rei 
de Franp, potser la bestia mtis repugnant. Es 
evident que l'animal varia segons el lloc on ha 
arribat a arrelar-se el relat. Hi ha llocs que és 
un porc, pot ser un lleó, un onso, un ase, un 
granot, una serp ... que es transformen en és- 
sers humans a causa de 17amo:r d'una donzella 
20. En el cas de les rondalles de Mn. Alcover 
ens trobam amb un corpet en Es corpet d'es 
pou d7En Gateil 21, un ca negre sense nas a 
í a  Bella Ventura o Es Ca Neye sense nas 22, 
un corb a El Príncepcorb 1.3, un rei moro 
amb set pams de morro a Es mim del rei moro 
24, un drac a Es Murterar del rei de Franqa, 
etc. En el cas de les rondalles valencianes arre- 
plegades per Enric Valors ens trobam amb 
aquest mateix problema a Abdia 25 i el tema 

(14) Rondaies Malloquinesd'en Jordi des Rec6. Tom 22, (Pág. 115) 

(15) Ibidem. (Pa& 115) 

(16) Ibidem. (Pág. 115j 

(17) Op. cit. (Pág. 3971 

(18) Rondaies malloquin es... Tom 22. (Pág. 108) 

(191 tbidem. (Pág. 33) 

(20) Veg. BETTELHEIM, B. Op. Cit. (Pág. 398) 

(21) Rondaies mallorquin es... T. 22 (págs. 18-39) 

(22) Ibidem. Tom 14 (p6g. 5-32). 
(23) Ibidem. T. 14 (Págs. 94-132). 

(24) Ibidem. T. 16 (Págs. 96-122) 

(25) VALOR, Enric. "Abella" Obra literhrb completa. Tom Il. 
gada a Castella, municipi Valencia de I'Alcoia. 
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Gorg. VelBncia, 1976. (Págs. 96-126). arreple 



es repeteix quasi una dotzena de vegades en 
les rondalles recollides per Joan Amades en 
el Rincipat de Catalunya 26.  

Es important destacar que sia un drac, la 
bestia, en una de les rondalles més belles i més 
conegudes de Mallorca. Hom coneix el signi- 
ficat marcadament fhl.lic que tenen els rkptils 
en totes les cultures antigues. De vegades, són 
la miscara del dimoni, quasi sempre el símbol 
d'un fal.lus poderós i inevitable que es presen- 
ta en forma de serpent o de llargandaix 27. No 
obstant la significació del drac 6s d'un altre 
caire i difícilment hom pot trobar-li cap signi- 
ficanqa de tipus sexual. En primer lloc, cal 
precisar que es tracta d'un ésser llegendari, 
f e r o ~  i repugnant, I'última barrera que obsta- 
culitza i entorpeix l'assoliment definitu del 
tresor, desventurat de veure's fermat a una ri- 
quesa de la que no pot fruir més que com a 
guardil 28. El drac resumeix simbblicament 
els terrors de la nit i el furor tenebrós de l'aigua 
29, és, com l'ha definit Dontenveii "una crea- 
ció de la por" 30. I és particularment interes- 
sant que sigui el drac la bestia que en Es Mur- 
terar del rei de F r a n ~ a  vingui a simbolitzar la 
naturalesa irracional del sexe. El narrador té 
prou esment de deixar consthcia de que el drac 
li va fer feredat al pare de Na Catalineta 31, 
perb quan la jove es queda a viure amb eli 
adverteix: "I no cregueu que fos cap drac bal- 
drumer i esburbat ni brossenc ni malambrós 
ni gens grosser, sinó 10 més remirat, atent, 
comportívol, ben criat, net, que mai, en men-. 
jar, duia barballeres ni tacava ses estovaies, ni 
feia raig ni cap taqueta dalt sa taula ni p'en 
terra. Fins i tot es torcava es morros amb so 
torcaboques, que sempre el tenia net com 
unes flors" 32. Es tracta,. doncs, d'una bestia 
dbcil per a la protagonista, ferotge per son 
pare, una bbstia que n o  inspirarl cap por a la 
jove. Diu, la rondalla: "I llavb que feia un 

mirar tan amorós, que robava es cor; i s'arram- 
bava per Na Catalineta, que li passava sa m i  
p'es cap i p'es coli i per s'esquena i per sa coa, 
i alli hauríeu vist un animal satisfet i gojós i 
xalant a les totes" 33. 

Certament, aquestes histbries del cicle de 
la bbstia enamorada vénen a dir-nos que, mol- 
tes vegades, en  la nostra cultura la dona neces- 
sita canviar la seva actitud enfront del sexe i 
ha de passar d'un sentiment de rebuig a 
l'acceptació, perque mentre el sexe segueixi 
mantenint-se davant els seus ulls amb connota- 
cions brutals, l'embruixament perdura. Ens vé- 
nen a dir que és precis rompre definitivament 
l'encantament -la imatge bestial del sexe per 
a que allb que semblava ple de brutalitat es 
presenti des d'ara com a font de felicitat i de 
plaer 34, en definitva, que I'amor entre dos 
éssers que s'estimen és la més bella i la més 
satisfactbria de les emocions. La unió de la 
bCstia -que ja ha recobrat definitivament el 
seu aspecte humi- amb la seva enamorada 
simbolitza la reconciliació dels caires espi- 
rituals i animals que coexisteixen en l'home 
i que abans havien estat dissociats 35. 

Com en el mite dYEros i Psiqd,  -del qual 
les narracions d'aquest cicle en són una bella i 
extraordiniria versió rondallística- l'enamo- 
rat, convertit en una serp horrible dins la ima- 
ginació de la dona és capaq de fer néixer un 
sentiment veritable d'amor, aixb en far& 
d'elia una divinitat i al fill que neixerh d'aque- 
iia unió l'anomenaran Plaer, i serl un altre 
déu 36. PerquC precisament el plaer i la felici- 
tat és allb que sorgeix quan descobrim que ens 
havien mentit, que tot quant ens havien ex- 
plicat sobre el sexe no és perillós ni rebutjable. 
Perb per descubrir-ho és precís conCixer la por 
de molt a prop, aquella por que se'ns represen- 
t a  sota I'aspectre d'una bbstia horrenda, d'un 
drac o d'un dimoni. 

(26) AMADES, Joan. Folklore de Catalunya. Rondall lstica. Edit. Selecta. Barcelona, 1950. 

(27) En un relat bantú, un cocodril recobra la forma d'un home jove, grkies a una donzella cap% d'estimar-10. 

(28) Veg. SAVATER, F. La lnfancia recuperada. Taurus. Madrid, 1976. (PBg. 77) 

(29) Veg. DURAND, G. Les struaures anthropologiques de I'imaginaire. Bordas, 3a edició. Parls, 1969 (Pág. 
105). 

(30) DONTENVILLE, H. La Mythologie frangaise. Payot. Parls, 1948 CPágs. 134 i sgts.) 

(31) Rondaies Mallorquines ... Tom 22 (PBg. 107) 

(32) Ibidem. (Pág. 109) 

(33) Ibidem. (Pág. 109) 

(34) Bruno Bettelheim adverteix com hi ha persones que mai no aconsegueixen alliberar les propies experih- 
cies sexuals d'aquestes connotacions repugnants.(Veg. op. cit. p a .  407) 

(35) Ibidem. (Pa .  431) 

(36) Veg. SWAHN, Jan-Ojvind. De Tale of Cupid anc! Psiqud. CWK. Gleerup. Lund, 1955. 


