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L’odi ancestral i l’origen de les llegendes
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Editorial

Recordeu algun conte dels que us explicaven quan 
éreu petits? És complicat i sovint son aquells re-
cords que es mesclen entre la realitat i el que sem-
pre ens han explicat  que fèiem de menuts. Una 
de les anècdotes que a la meva família li encan-
ta recordar és la primera vegada que algú em va 
explicar el conte de la caputxeta vermella, sem-
bla ser que em vaig indignar moltíssim per la cru-
eltat amb la que tractaven el llop a la història! I 
és que des de ben petita sempre vaig considerar 
el llop com el bo de la pel·lícula i no entenia per-
què la gent s’entestava a dir-me el contrari. No se 
si va ser perquè el llibre de la selva era un dels 
meus contes preferits o potser si era una cosa pu-
rament instintiva, segurament no entendré mai 
d’on surt la passió, però del que estic conven-
çuda és que ha estat allà des que tinc memòria.

Què me’n dieu dels vostres contes? Tots hem 
crescut rodejats d’històries en les que apareix 
el llop, ja sigui com l’encarnació del mal o com 
a símbol de força, d’esperit maternal o de lleial-
tat. I és que si una cosa ha fet aquesta espècie 
al llarg de la història és despertar passions, mai 
és neutre: hi ha qui l’odia, hi ha qui l’estima, i so-
vint és una cosa absolutament visceral. Apareix 
la notícia que un llop es passeja per les munta-
nyes del Port del Compte i més de la meitat de 
la població, de manera instintiva, té por de tro-
bar-se’l, se’m menjarà el llop, com a la caputxeta! 
Però també hi ha una gran part de la gent que 
es mor de ganes de veure’l, el guardià del bosc! 

Hem volgut dedicar aquest Lycos a parlar d’històri-
es, mites i llegendes relacionades amb el llop, hem 
volgut indagar en l’origen d’aquests mites, veure 
què ho fa que el llop es converteixi tant sovint en 
l’encarnació del mal en l’imaginari col·lectiu. Si 
busquem històries de llops i les analitzem, hi ha 
una cosa curiosa que salta a la vista. En socie-
tats caçadores-recol·lectores, com ara la dels indis 
americans, el llop és considerat un animal tòtem, 
un protector i una figura bona, de poder. En la 
nostra societat occidental, en canvi, majoritària-
ment és un animal associat al mal, què ho fa això? 
Probablement, l’odi vers el cànid té l’origen a la 
prehistòria, juntament amb la ramaderia. Quan la 
única font d’aliment prové de la caça, una mana-
da de llops pot ser una amenaça, fins i tot com-
petència, però probablement també pot ser una 
ajuda, els llops caçaven una presa que nosaltres 
podíem aprofitar, o ens guiaven cap on hi havia 
menjar. En el moment en que nosaltres comen-
cem a tenir animals tancats, però, la relació can-
via. El llop buscarà la presa més dèbil i un animal 
domesticat serà una presa més fàcil que un ani-
mal salvatge, sempre que no estigui ben protegit. 
Aquí comença la batalla i, amb ella, l’odi. Ja no el 
veiem com un animal majestuós, un possible ali-
at, si no com una fera que ens vol robar el men-
jar. Una fera que cal aniquilar per protegir-nos, 

així que comencen a sorgir tot d’històries perquè, 
ja de ben petits, aprenguem a odiar-lo. Si volem 
protegir el ramat, cuidem-nos del llop ferotge!

Aquesta és una possible explicació, però també 
una simplificació, entre d’altres coses perquè jun-
tament amb els animals de granja també domesti-
quem llops, que amb els anys es convertiran en el 
millor amic de l’home, el gos, tornem a la dualitat 
amor-odi. Així, què ho ha fa que odiem tant al com-
pany salvatge i en canvi estimem amb devoció al 
que hem domesticat? Perquè actualment, tot i no 
suposar una amenaça real, encara el temem tant? 
Quin és l’origen de l’estigma del llop? Esperem 
que en aquest Lycos trobeu algunes respostes.

Marta Massana

Foto: Miquel Buscà.
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“El llop representa el diable que sent odi per l’espècie 
humana y vagareja al voltant dels pensaments dels 
fidels per enganyar les seves ànimes.”
       Bestiari. Pierre de Beauvais. Segle XI.
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LOBO
el llop que va canviar Amèrica...i el món
Carles Argemí

L’aversió cap al llop

Qui no ha escoltat, de ben petit, el terrible conte 
dels Germans Grimm, la famosa i innocent caput-
xeta vermella, o l’enginyós relat de les set cabre-
tes? Es podrien esmentar centenars més de faules 
i contes, i tots tenen en comú el malvat de la pel-
lícula, el llop. Al llarg de la història, els llops han 
estat una font constant de fascinació pels humans, 
a més a més de despertar les pors més profundes. 
Allà on hi havia llops, els humans els han incorpo-
rat al seu folklore i n’han fet objecte de superstició.

Existeixen des de temps llunyans mites, llegendes i 
relats relacionats amb el llop en que se’n ressalten 
atributs des de la visió antropocèntrica, com per 
exemple les habilitats maternals molt elevades. 
Per exemple, el famós mite dels bessons Rómul 
i Rem o de la novel·la de Rudyard Kipling, «The 
Jungle Book». No obstant, cal recordar que la visió 
més generalitzada del llop, sovint són els aspec-
tes més negatius. Té a veure amb la relació entre 
l’home i el llop, marcada pel fet que són dues es-
pècies que competeixen pel mateix territori i pels 
mateixos recursos alimentaris. Aquesta relació de 
competència, que es complica amb altres factors, 
ha contribuït a crear un clima de temor entre la 
població, al llarg dels segles s’ha aniquilat i ex-
terminat ell llop per diferents territoris de la su-
perfície holàrtica (distribució original de l’espècie).

Catalunya no és una excepció. La presència i el 

temor d’aquest animal eren tan forts al país que el 
seu nom s’ha soldat, des de fa segles, en el topò-
nim d’alguns pobles: Gratallops, Pratdip, Llobera 
del Solsonès, Farrera de llops,... i a poblacions que 
contenen carrers, fonts, places, cases, masies,... 
amb el nom del llop. Tot plegat escampat per tot 
el Principat hi ha uns vuit-cents noms de llocs llo-
pers. A la Catalunya medieval, com a la resta de 
l’Europa occidental, a les zones rurals el cristianis-
me influenciava en la vida diària dels vilatans i el 
dimoni era l’espantall per excel·lència i el símbol 
del mal. Així doncs, no és difícil imaginar en aque-
lla època la simbiosi folklòrica entre la figura del 
mal i el llop, considerat la darrere fera i el darrer 
enemic de l’home en el control del paisatge i de 
la natura. Tant és així que la mateixa Bíblia ofe-
reix alguns exemples d’animals enviats a la ter-
ra per castigar als humans, i el llop és un d’ells.

La distribució del llop era força estesa arreu dels 
Països Catalans, la persecució que ha patit el depre-
dador per part de l’home ha tingut diversa intensi-
tat al llarg dels segles. A mesura que la ramaderia 
esdevé un interès econòmic i de supervivència per 
a la població, es van millorant els mètodes de per-
secució i captura dels llops. Tanmateix, a finals del 
segle XVIII, els canvis econòmics, socials i la pui-
xança demogràfica suposen un augment progres-
siu de la pressió humana sobre el medi, com la tala 
dels grans boscos, la desaparició de les poblacions 
d’ungulats salvatges (cérvol i cabirol, fonts prin-
cipals d’alimentació per el llop); fet que va provo-

car que la principal font d’aliment del llop passés 
a ser íntegrament a la ramaderia, i aquesta ac-
ció empitjorà la convivència de l’home amb el llop 
fins a extrems insostenibles. Al llarg del segle XIX 
i mitjans del segle XX, la persecució va ésser de-
vastadora amb les batudes amb armes de foc, verí 
i trampes que va dur l’extinció definitiva del gran 
cànid a Catalunya.

Però, i a Amèrica? Què va passar a finals del 
S. XIX? Qui era en Seton?

A mitjans-finals del segle XIX, als Estats Units 
d’Amèrica, els canvis socioeconòmics del moment 
van arribar al “salvatge oest”. L’agressió que la 
civilització exercia en aquells indòmits paratges 
era tant extrema que va quasi aniquilar la pobla-
ció de grans ungulats com el bisó americà (Bison 
bison), l’antílop americà (Antilocapra america-
na) i depredadors magnífics com el Puma (Puma 
concolor). Tot va canviar, però, a la darreria del 
segle XIX, quan semblava impossible, quan el 
progrés arrasava i eliminava qualsevol cosa que 
entorpís el pas; un home va ésser capaç, després 
d’un duel èpic i llargues hores d’observació, d’ex-
tirpar l’estigma fosca del llop i veure’l tal i com 
és en realitat. Gràcies a ell, la societat america-
na també va fer un gir de consciència enfront la 
biodiversitat i l’entorn. Aquest home, fundador 
del moviment escolta i dels primers moviments 
ecologistes es deia Ernest Thompson Seton.

Ernest Thompson Seton va néixer un 14 d’agost 
del 1860 a South Sields (Regne Unit) i va morir a 
Santa Fe (Estats Units d’Amèrica) al dia 23 d’oc-
tubre del 1946. Des de ben petit, ell i la seva fa-
mília van emigrar al Canadà i ja tenia vocació de 
naturalista i escriptor. La seva família va intentar 
fer-ne un artista, però va seguir entossudit amb la 
seva passió. Durant els anys de la seva joventut, 
Seton es va anar formant com a naturalista i alho-
ra exercia de tramper i caçador pels territoris de 
Manitoba. També publicava manuals de com matar 
a grans depredadors, com en el cas del llop, un 
animal per al qual tenia una forta animadversió. 
Però tot va canviar a la última dècada del S. XIX.

El duel de la Vall del Currumpaw

Finals del S. XIX. Una època en què el ferrocarril als 
Estats Units estava en ple apogeu i en clara expansió 
pel territori, el “Far West” era una terra d’oportuni-
tats per els nous colons d’aquelles intrèpides terres 
i el sector de la ramaderia estava en ple creixement. 

Els ramaders de Nou Mèxic volien desfer-se de la llo-
pada del Currumpaw, sobretot el líder, que anome-
naven “Lobo”, capaç d’escapolir-se i evitar qualsevol 
trampa. Farts de no sortir-se’n, van contractar el 
sicari perfecte, un tramper professional del Canadà 
i escriptor de manuals de com atrapar i matar els 
llops, aquest home era l’Ernest Thompson Seton.

Tardor del 1893, en Seton va acceptar l’encàrrec. 
Acabar amb els últims malfactors del salvatge Oest: 
els darrers llops de Nou Mèxic. El tramper avesat, 
pensava que la tasca només ocuparia unes poques 
setmanes de persecució intensa. El que no sabia és 

Ernest Thompson Seton.

que aquest enfrontament amb el “rei del Currum-
paw” el marcaria per sempre i contribuiria a canviar 
la relació del país americà amb el seu entorn natural.

Gran observador de la fauna i il·lustrador, Se-
ton va quedar meravellat pels paratges de l’Oest 
americà. Aprofitava qualsevol moment per po-
der observar amb detall la fauna salvatge que hi 
era present, però no oblidava el seu motiu prin-
cipal, acabar amb aquells animals despietats que 
atemorien a pastors i vaquers. La recompensa 
per a matar a “Lobo” creixia fins a 1000 dòlars. 
Així doncs, va començar a engegar una campa-
nya d’enverinament en els últims dies d’octubre, 
provada eficaçment a Manitoba. Primer de tot va 
analitzar el paisatge i els rastres dels animals a 
qui havia d’exterminar per col·locar les diferents 
trampes. Curós amb els detalls, seleccionava els 
talls de carn per fer d’esquer i els untava meticu-
losament amb verí; un cop guardats al sarró, en 
Seton els anava deixant amb guants, sense baixar 
mai del cavall i arrossegant una pell de llop, no-
més per assegurar-se que la olor humana no que-
dés impregnada i evitar el fracàs de la campanya.

Un cop deixats els esquers en punts estratègics, 
va deixar passar uns dies i va aprofitar per obser-
var les aus migratòries, estudiar-les i il·lustrar-les 
a través de les seves notes. També va quedar fas-
cinat amb el comportament reproductor de gall 
de lira (Lyrurus tetrix) i la organització social dels 
gossets de les praderies (Cynomys). El dia 3 de no-
vembre va anar a cercar els esquers per obtenir els 
resultats de la seva feina, però va quedar perplex. 
No va trobar per enlloc els talls de carn i tampoc 
cap llop mort, fins que despés d’uns quants quilò-
metres va trobar tots els talls de carn apilats amb 
un excrement  a sobre. Sorprès de com Lobo havia 
frustrat el seu pla, segons ell infalible, per aca-
bar amb ell, Seton es va adonar que el treball de 
camp que havia de ser per unes poques setmanes, 
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Blanca, parella de Lobo.

s’allargaria durant uns quants mesos. Durant el 
llarg mes de novembre i desembre, el tramper 
anava col·locant tota una sèrie de paranys no-
vedosos amb resort d’acer per retenir les vícti-
mes, però en cap moment va tenir sort, en Lobo 
aconseguia fins i tot fer-les saltar. A mesura que 
passava el temps, Seton s’adonava de com en 
Lobo era un animal extraordinari i molt intel-
ligent, burlant qualsevol trampa per protegir la 
seva llopada de les mans dels seus perseguidors.

Va passar el desembre i començava el gener, tot 
i provant noves ubicacions i nous paranys, en Se-
ton no obtenia resultats, i quan tot es donava per 
perdut, un 13 de gener del 1894 en Seton va ob-
servar un seguit de petjades. Reconeixia perfecta-
ment les d’en Lobo, però es va fixar que, seguit del 
rastre del líder, l’acompanyava un altre rastre. En-
curiosit per aquell fet, va anar preguntant per els 
pastors del voltant i l’hi van explicar que el llop que 
acompanyava en Lobo era una lloba, anomenada 
“Blanca” i que mai es separaven. Llavors ho va 
comprendre, va entendre que Lobo i Blanca eren 
parella i va arribar a la conclusió que, si captura-
va a la Blanca, tard o d’hora capturaria en Lobo.

Així doncs, va preparar l’estratagema per cap-
turar a la parella del rei del Currumpaw. Col-
locà tot de trampes metàl·liques al voltant d’un 
cap de bestiar totalment despullat d’olors i al-
tres senyals. Un dia després, Blanca va caure 
en un dels paranys, va ésser un 24 de gener del 
1894 quan Seton va aixecar el fusell per aniqui-
lar la vida d’aquell ésser, i va ser en aquell pre-
cís moment, que en Seton va començar a canvi-
ar la percepció que tenia sobre aquests animals. 

Després de matar la Blanca, va carregar el cos al 
llom del cavall i se’l va endur a la cabanya. Les nits 
següents, el tramper no es podia creure el que l’hi 
passava, i és que en Lobo, seguint el rastre de Blan-
ca, es va atrevir varis cops a arribar a la cabana del 
caçador per buscar-la. Així doncs, Seton, va col-
locar tot de trampes per poder atrapar el rei solitari 
del Oest. I així va ser com al 31 de gener del 1894, 
Seton  va trobar en Lobo atrapat amb una trampa a 
cada pota. En una primera intenció, Ernest Thomp-
son Seton va aixecar el fusell per a disparar a l’ani-
mal, però la seva determinació ja no era la matei-
xa que a finals d’octubre del passat any 1893. En 
veure al Lobo atrapat, no hi veia un animal assassí 
ni despietat, sinó un animal digne, lleial i afectuós 
amb la seva parella, la encarnació de la vida sal-
vatge que s’anava apagant en el Oest americà. Així 
doncs, no va ser capaç de matar-lo. El va intentar 
salvar, però Lobo va morir al cap de poques hores.

Què és una àliga despullada de la seva llibertat? Què 
és un lleó sense la seva força? Què pot fer un co-
lom sense la seva parella? La lleialtat de Lobo cap a 
Blanca cap al fatídic destí. Després d’aquell dia, Er-
nest Thompson Seton, colpit per l’experiència pro-
duïda en el Currumpaw, va deixar de matar llops. 

Decidit, el caçador va tornar cap a l’Est per publi-
car el que havia presenciat i va editar el seu bloc 
de notes, amb la història de Lobo i Blanca en els 
primers capítols. El llibre s’anomena “Wild Animals 
I Have Known”. Realment un èxit a nivell mundial, 
i Seton es va convertir en una celebritat. El seu 
objectiu principal: informar i salvar la vida salvatge 
abans que fos massa tard.

Ernest Thompson Seton, pioner conservacio-
nista i ecologista

Actualment sabem del cert que el que explica 
Seton en el llibre “Wild Animals I Have Known” 
hi ha certs detalls en els que exagerava força, 
fruit segurament del projecte novel·lístic del lli-
bre. Per exemple: que la recompensa no eren de 
1000 dòlars, sinó de 12, o la mida extraordinària 
que planteja. Però una cosa que varis professors 
d’universitat afirmen sobre la publicació del llibre 
d’en Seton és la seva repercussió en la societat 
americana. Pot ser que el final del relat del duel 
amb en Lobo, la última paraula, fes reflexionar a 
tot un país. Why? Perquè? Perquè Lobo va morir? 
Perquè tractem així el nostre entorn i a la natura?

Tant va ser així que Ernest Thompson Seton va 
influenciar directament a personatges tan cè-
lebres com el president Roosvelt, que va contri-
buir a generar el canvi enfront a la opinió públi-
ca sobre el paisatge i la fauna, al cap i a la fi, la 
consciència sobre el llegat natural del seu país. 
Així doncs es van començar a crear els primers 
parcs i espais naturals protegits, es van desenvo-
lupar les primeres iniciatives per restringir la caça 
i les sancions als furtius. També es van generar 
les primeres lleis per protegir les aus migratòri-
es... Així doncs, el control estatal del medi am-
bient va assentar les bases per a la promulga-
ció de les lleis mediambientals fins al dia d’avui.

Tot i això, Seton creia que s’havia de fer més per a 
la natura. Ell creia que per estimar a la natura i a la 
fauna, s’havia d’experimentar amb ella i que havia 
de formar part de l’educació de totes les persones.

Així doncs, amant de les primeres cultures huma-
nes que varen poblar el continent americà, va fun-
dar Woodcraft Indians, que ensenyava als nens i 
nenes moltes habilitats necessàries per sobreviure 
a l’aire lliure, juntament amb el respecte a la natu-
ra. Aquestes bases van ser aprofitades per el fun-
dador del moviment escolta (Boy-Scouts) a Angla-
terra i per el general de la marina anglesa Robert 
Baden-Powell. Entre Seton i Baden-Powell, van ex-
pandir aquest model educatiu arreu, i així va ésser 
com Seton va ser fundador dels Boy-Scouts d’Es-
tats Units. Gràcies al seu llegat, els Estats Units 
d’Amèrica, a inicis del S. XX, era líder i pioner en 
la conservació i la protecció de la vida salvatge.

El llegat d’aquest canvi de paradigma

Però que va passar amb els llops? Durant anys, 
Seton va quedar-se sol en la petició de protegir els 
llops. Han passat moltes dècades després de les 
peticions d’en Seton i dels fets amb en Lobo per 
arribar a l’altura de les circumstàncies. Ningú es 
qüestionava el perquè la matança indiscriminada de 
grans depredadors i el que arribaria a comportar?

Efectivament, tornem de nou al principi d’aquest 
text, l’aversió, la por, la càrrega que duem els hu-
mans enfront els llops. Tant sols escoltant la seva 
paraula, fa que se’ns ericin els pèls tot i ni tant 
sols haver vist aquest animal en tota una vida. 
Encara arrosseguem a dia d’avui estigmes i con-

ceptes arcaics sobre aquest animal, tant injusta-
ment perseguit fins quasi portar-lo a l’extinció.

Anys després, la feina de científics i divulgadors 
(Dr. David Mech, David Attenborough, Fèlix Rodrí-
guez de la Fuente...) intenten il·luminar aquesta 
foscor de la ignorància i la superstició per mostrar 
realment com és aquest animal i el paper clau que 
exerceix per a la salut dels paisatges i dels eco-
sistemes on habita o habitava. Només cal veure 
el procés de la reintroducció dels llops al Parc de 
Yellowstone, en què al cap d’uns quants anys, les 
diferents interaccions dels carnívors amb la resta 
d’animals del parc van arribar fins i tot a canviar 
la fisonomia del paisatge, de tal manera que equi-
libra i afavoreix enormement a la recuperació de 
la biodiversitat. Tant és així que també a Itàlia, 
a la darreria del S. XX van protegir els seus úl-
tims grans depredadors dels Apenins, contribuint, 
amb èxit, la recuperació de les poblacions originals 
i propiciant l’expansió a altres territoris (Catalu-
nya per exemple). Així doncs, també s’observa en 
varis territoris l’èxit de polítiques de prevenció a 
atacs de la ramaderia, fent possible la coexistència 
pacífica entre el sector de la ramaderia i el llop.

Cal, però, no donar la feina per acabada. Actual-
ment, de forma constant el llop és usat en varis 
països com França, Espanya i ara en alguns es-
tats federats d’Estats Units, com a xantatge polí-
tic i d’interessos econòmics, esgrimint encara els 
passats estigmes dels llops; obviant les experièn-
cies passades de l’extermini incontrolat dels grans 
depredadors. Aquests països tornen a les arcai-
ques polítiques de control de poblacions, que no 
afavoreixen els sectors més implicats, sinó que 
encara agreugen més el conflicte. I tot per culpa 
dels interessos d’unes poques elits econòmiques 
que extirpen qualsevol baluard del bé públic per 
aprofitar-se’n i saciar les seves ànsies de lucre i 
poder. Així doncs, el treball de científics, divulga-
dors i voluntaris, ha d›ésser constant per foragi-
tar i acabar d’una vegada per totes aquest xantat-
ge absurd que fan amb el llop. I com deia Ernest 
Thompson Seton, és i serà sempre l’educació.
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Històries i misteris llopers
Ignasi Castellví

Santuari consagrat a Zeus situat a la muntanya de Liqueos.                        Foto. Ministeri de Cultura, Grècia.

Històries i misteris llopers.

Avui, nit de lluna plena, em poso a pensar i a es-
criure sobre aquelles èpoques remotes, èpoques 
de fam, fosques, d’on sorgien històries de criatures 
que depredaven persones. Èpoques llunyanes a la 
raó i immerses a la superstició i em pregunto, pot-
ser va ser en aquesta època de supersticions quan 
la imaginació popular gestà la llegenda de l’home 
llop? Quan les nits de lluna plena brindaven impu-
nitat per aquells que volien fer el mal al seu gust?

Quan la mitologia es mescla amb la realitat 

La muntanya Lyceus, si llatinitzem la paraula, o 
Liqueos, que en grec significa literalment munta-
nya de llops, està situada al sud de Grècia, con-
cretament a Arcàdia, una regió que forma part 
de la península del Peloponès. La mitologia grega 
hi situa el naixement del seu déu suprem, Zeus.

Liqueos té dos pics, Sant Elies i Sant Stepháni de 
1382m y de 1420m respectivament. En el primer hi 
trobem l’altar de Zeus.

El rei d’Arcàdia, també anomenat Licaó, fundà allà 
el santuari de Zeus. L’extrema religiositat de Li-
caó el portà a oferir-hi sacrificis humans. El culte 
al déu dels déus, amb sacrificis d’animals domès-
tics i d’humans s’estengué fins el segle XV a.C. La 
carn s’oferia mesclada als participants, que creien 
que es convertirien en homes llop si menjaven un 
tros de carn humana. Plató va escriure: Qui ha pro-

vat vísceres humanes mesclades amb les d’altres 
víctimes, necessàriament es converteix en llop. 

Els antics grecs practicaven realment sacrifi-
cis humans? 

L’arqueologia ha intentat confirmar algunes 
d’aquestes teories amb resultats sorprenents. Des 
de 2007 es realitzen excavacions a la zona i a l’altar 
consagrat a Zeus, s’han descobert restes huma-
nes de 3.000 anys d’antiguitat. Les investigacions 
ha constatat que no es tracta d’un lloc d’enterra-
ment si no d’un altar sacrificial; el que es pot con-
siderar com una prova de la veracitat del ritual. 

La mitologia ens proposa diverses versions de la 
història del rei d’Arcàdia,  Licaó. En una d’elles, 
s’explica que sacrificava a tots els estrangers que 
arribaven a la regió, fins que Zeus va anar fins allà 
disfressat per saber el que estava passant. Licaó 
volia assegurar-se de si era un déu o no així que 
li serví carn humana, Zeus es va enfadar moltís-
sim i, fent honor al nom de Licaó (lycos – llop), el 
va transformar en llop durant deu anys. Si durant 
aquests deu anys era capaç de no menjar carn hu-
mana, tornaria a ser humà. Però un cop passats 
els anys Licaó no en va ser capaç, tornava a con-
sumir humans i es transformava en llop, udolant 
les nits de lluna plena demanant perdó a Zeus.

La llegenda dels licantrops es podria haver originat 
a partir del mite grec de Licaó? El terme licantro-
pia prové del grec antic lykánthropos: lýkos (llop)  

Fragments de restes humanes de 3.000 anys d’antiguitat desco-
bertes a l’Altar de Zeus.

L’estigmatització d’una realitat de l’Edat An-
tiga  

Son varis els manuscrits mèdics datats del segle I 
al XI on semblaria possible reconstruir el perfil de 
l’home llop. En aquests manuscrits es descriuen 
homes, però a vegades també nens, nenes i do-
nes, que s’aïllen durant la nit i es comporten d’una 
manera confusa.

Tenen la pell seca, groguenca, de pigmentació he-
terogènia, pàl·lida, amb cicatrius i abscessos. A ve-
gades presenten excés de pèl i ullals prominents 
de color marró. La boca apareix seca i vermella. 
Els ulls enfonsats i tenyits de sang. 

La porfíria es un grup de malalties en que l’acumu-
lació de porfíries (*1) a la pell fan que, en absorbir 
l’energia de la llum solar, es produeixin diferents 
desordres del sistema nerviós. Causant vermellor 
de la pell, cremades, butllofes, edema cutani, des-
camació de la pell i sangrat de les àrees exposa-
des al sol. Les lesions cutànies tenen tendència a 
ulcerar-se i es produeix la desfiguració o mutilació 
de certes parts del cos com ara el nas, orelles, par-
pelles i dits. A vegades la malaltia causa malfor-
macions dentals i alteracions del comportament. 
Es tracta majoritàriament d’un trastorn heredita-
ri. El nom de la malaltia, porfíria, prové del grec i 

i significa «pigment porpra», ja que l’orina d’alguns 
malalts es tenyeix d’un color vermellós per la pre-
sència en excés de porfirines. Aquestes porfirines 
també s’excreten a través de la saliva, envermellint 
la boca i les dents, recordant la sang de les víctimes.

D’altra banda, la ràbia també pot provocar alguns 
dels símptomes descrits per la porfíria, com acti-
tuds agressives, aïllament, ...

També trobem trastorns com el la hipertricosis, una 
afecció congènita que provoca que sobre les parts 
fotosensibles del cos es desenvolupi una vellositat 
anormal. Pot fer que l’afectat quedi cobert excessi-
vament de pèl des del moment del naixement i poden 
presentar malformacions a les dents i les orelles. 

Retrat de Pedro González (autor anònim) nascut du-
rant el segle XVI a Tenerife i afectat per hipertrico-
sis. El cos, cobert de pèl, li conferia un aspecte d’ho-
me llop que el convertí en un element molt valuós 
dins la cort, que valorava les rareses de la natura. 

Pot ser que durant l’edat antiga els efectes de la 
porfíria, la hipertricosis i la ràbia fessin creure en 
l’existència dels homes llop? Trobem aquí el naixe-
ment de la llegenda?

Inquisició i homes llop a l’edat mitjana

¡Salve, salve, salve, gran espíritu del lobo, 
salve!

Te pido un don, sombra todopoderosa.

Con lo que he hecho dentro de este círculo, 
hazme un hombre lobo fuerte y osado,

el terror tanto de un joven como de un anci-
ano…

Cançó de l’edat mitjana per a convertir-se en home llop

Jesucrist fou descrit com el pastor del seu poble i 
alhora aparegué el llop com a enemic mortal del 
xai, la forma del qual també representava a Jesús. 
El llop és, per tant, enemic dels ramats i dels fidels, 
és el símbol del mal. 

Veiem que les analogies relacionades amb la religió 
catòlica fan sempre al·lusió al llop d’una manera 
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negativa i n’afavoreixen l’odi. 

“Guardeu-vos dels falsos profetes, que 
vénen a vosaltres disfressats d’ovella, 
però per dintre són llops rapaços.”

Evangeli segons san Mateu.VII.15 

L’església catòlica durant l’edat mitjana promo-
gué la creença que un humà pot transformar-se 
en llop. Aquesta metamorfosi amb freqüència es 
relacionava amb el diable. S’acceptava que el di-
moni podia posseir el cos de la gent, pensament 
popular estès en aquells temps per tota Europa. 

Un tractat famós del segle XV “El martillo de 
las brujas”, escrit per la inquisició, explica com 
un humà podia convertir-se, amb l’ajuda del di-
able, en un monstre semblant a un llop. Afir-
mava que aquest procés s’iniciava amb una po-
ció màgica que provenia del propi Satanàs. 

El martillo de las brujas, es probablement el trac-
tat més important que s’ha publicat en el con-
text de la persecució de les bruixes del Renaixement. 

Alhora es prohibiren i es cremaren publicacions 
d’àmbit científic i s’editaren massivament textos 
sobre les creences religioses on la por al llop se-
guia augmentant. Durant els segles XV y XVII, 
els homes llop van ser un tema preocupant per la 
gent del moment, les penes imposades pel Sant 
Ofici resultaven atroces. El tribunal de la inquisi-
ció perseguí, jutjà i condemnà a morir a milers de 
persones innocents acusades de licantropia o de 
tenir alguna vinculació amb el senyor de les tenebres. 

Les històries d’homes llop pogueren aparèixer a l’Edat Mit-
jana, per l’interès de la inquisició de controlar les masses 
amb la intenció de fer desaparèixer els cultes pagans i im-
posar la fe en un sol Déu, creador de l’univers? La mitolo-

gia, les creences antigues i els cultes, permetien 
explicar el funcionament del món. Amb l’arribada 
del cristianisme aquests actes foren vistos i perse-
guits com actes pagans. 

Els casos de Gévaudan i Allariz com exemples 
de l’edat moderna i actual.

La criptozoologia estudia espècies d’animals i ca-
sos misteriosos per a la ciència com la licantro-
pia. En termes psiquiàtrics, la licantropia també 
designa una malaltia mental pròpia d’una esqui-
zofrènia en la que el malalt creu ser un animal. 
Fou l’exemple de Manuel Blanco Romasanta. Nas-
cut a Ourense l’any 1810, Romasanta protagonit-
zà el cas més impactant de l’Espanya del segle 
XIX, al ser la primera i única persona del país en 
declarar-se un home llop. La sentència i condem-
na contra Romasanta fou per tretze assassinats. 

Manuel Blanco va declarar davant el jutge que ha-
via comès aquells actes impulsat per una força in-
domable que el convertia en llop i l’obligava a ata-
car les víctimes per alimentar-se de la seva carn. 

Se’l condemnà a pena de mort, no obstant això, 
quan semblava que la història de l’home llop de 
Allariz s’havia acabat, un doctor anomenat Philips 
féu arribar una carta de presentació i un quadern 
de notes on descrivia la licantropia. Amb la finalitat 
d’aconseguir tenir accés a Blanco com a objecte 
d’estudi, demanà l’anul·lació de la execució. Sor-
prenentment, es cancel·là l’execució per ordre de 
la reina Isabel II a canvi de la cadena perpètua.

Un altre cas molt conegut és el de la Bèstia de Gévau-
dan. Gévaudan (actualment Lozère) és un antic i de-
saparegut departament de la part central de Fran-
ça que fou testimoni de la matança de més de 100 
persones, totes elles nens, nenes i dones. Les morts 
foren atribuïdes, entre altres coses, a homes llop.

Blanca Martí, Ignasi Castellví i els reconeguts historiadors i es-
criptors Bernard Soulier i Jean Richard, compartint informació 
sobre la Bèstia.

Aquests fets, tots ells registrats i documentats, es produ-
ïren a mitjans del segle XVIII (1764-1767). Els testimonis 
indicaren que la Bèstia semblava un llop. Aquesta descrip-
ció i el comportament dels assassinats, lluny de semblar 
el resultat de l’atac d’un llop normal, portà a l’aparició de 
vàries teories. Una d’elles es basava en la presència d’un 
home llop que vagava per la regió. Una altra, suggereix 

que els atacs eren realitzats per llops famolencs 
degut a la manca de preses naturals.

 

 Imatges del poble d’Auvers i el seu entorn i del bosc de Pommi-
er, dos dels escenaris reals on la Bèstia atacà les seves víctimes.
Fotos: Ignasi Castellví.

La bèstia de Gévaudan sumà al voltant de 120 víc-
times mortals, l’última d’elles fou Jeanne Bastide, 
una jove de 19 anys. Després d’aquest últim atac 
s’organitzà una batuda on participà Jean Chas-
tel, un granger i taverner de la regió a qui se li 
va acudir fondre, abans de la cacera, unes me-
dalles de la Verge Maria amb les que fabricà tres 
bales de plata que disparà quan es creuà amb un 
imponent exemplar de llop al bosc de Tenazeyre. 
Curiosament, no es lamentaren més víctimes i 
els atacs cessaren totalment, però mai es desco-
brí la causa real dels assassinats que es produï-
ren durant tres anys en aquella regió muntanyosa.

 

Bosc de Tènezeyre, lloc on la història situa la mort de la Bèstia 
caçada per Chastel amb la seva arma de foc i una bala de plata. 
Fotos: Ignasi Castellví.

La indústria cinematogràfica portà el cas d’Allariz i de 
Gévaudan a la gran pantalla. En el cas d’Allariz, s’han 
estrenat dues pel·lícules: “El Bosque del Lobo” de 1971, 
interpretada por José Luis López Vázquez, i “Romasanta, 
la caza de la bestia” de l’any 2004, interpretada por Julián 
Sands i Elsa Pataky.

En relació a la Bèstia de Gévaudan, hi ha 
una pel·lícula que fou dirigida per Chris-
topher Gans i estrenada l’any 2001 amb el tí-
tol “Le Pacte des loups” (El pacte dels llops).

En el setè art, a l’home llop se’l pot matar amb una 
bala de plata. Sembla ser que la idea sorgí del l’ac-
te de Jean Chastel, al fondre les medalles que duia 
al seu barret amb la finalitat de matar a la Bèstia

.

 

Durant el transcurs de la història de la humanitat, però, hi 
ha hagut altres casos no menys impactants de licantropia 
que es fusionen perdent-se entre la realitat i la llegenda. 
Trobem, per exemple, la lloba de Villaborghese, Gilles 
Garnier, Thiess l’home llop lituà, els homes llop de Gre-
ifswald, el licàndrop de Colònia Peter Stubb, l’home llop 

Estela en memòria de Jean Chastel situada en el que fou el seu 
poble, St Mary. Foto: Ignasi Castellví.

Eina per donar forma rodona a les bales. Possiblement Chantel 
va fer servir aquest sistema per fabricar les tres bales de plata. 
Fotos: Ignasi Castellví.
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de Châlons, el Lobizón, l’home llop del reg-
ne d’Egbert, l’home llop Jacques Roulet, ... . 

Ens hem fet grans escoltant històries de per-
sonatges terrorífics i sempre quedem fasci-
nats per la pròpia atmosfera de terror implíci-
ta en escoltar les paraules paganes HOME LLOP. 

(* 1) Les porfíries son pigments vermellosos que 
es dipositen a la pell i que el cos no pot evacuar 
correctament degut al dèficit dels enzims necessa-
ris per a degradar-los. 
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La lloba de la Madella
Enrique Gómez i Carles Argemí

La figura del llop ha captivat la imaginació de di-
ferents cultures al llarg dels segles, i té una forta 
presència en el complex conjunt del folklore i la mi-
tologia europea, també a Catalunya. Al poble de Bi-
gues i Riells fa poc han redescobert una història de 
llops, l’origen és a la masia de la Madella, situada a 
la sortida de la vall de Sant Miquel del Fai, a mig camí 
entre el santuari i el paratge natural dels Cingles 
del Bertí (Riells del Fai), una edificació força gran 
d’estil gòtic tardà (S. XVII). Sembla ser que l’he-
reu del Mas, l’avesat caçador Pau Madella, últim del 
seu cognom, matà el darrer llop del Vallès Oriental.

Era l’any 1870, un hivern molt cru assolava les 
contrades, la gent no podia sortir de les cases i 
el bestiar mandrejava a les corts i corrals. Una 
capa gruixuda de neu i glaç cobria tot el pai-
satge. Prop de la Bauma Rossa hi vivia una ve-
lla lloba que havia restat sola en aquell paratge i 
tenia espaordida la gent de la contrada. Era l’úl-
tim testimoni d’una població de llops, que male-
ïda socialment havia estat objecte de tota mena 
de batudes amb armes de foc, verí i paranys. 

En hivern tant dur, feia dies que la lloba no s’havia 
endut cap mos a la boca. Totes les seves preses 
habituals, senglars i cabirols havien marxat o ha-
vien mort de fred o de gana enterrats sota la neu. 
Ella també sentia que moriria si no prenia una de-
cisió desesperada. I va ser així com, a nit batent, 
va sortir del cau i baixà cap a la població. Obrint-se 
pas penosament per la neu profunda va arribar a 
una feixa, a tocar de la masia de la Madella. Allà 
va saltar les tanques i de seguida l’hi va venir la 
flaire llanosa de les ovelles del corral. No l’hi va 

costar gens entrar al corral i immediatament, la 
follia col·lectiva va prendre tot el ramat. Moltes 
morien asfixiades, amuntegades entre elles, men-
tre la lloba, encomanada per la follia anava mal-
ferint a tots els xais sense acabar amb cap d’ells. 

Pota de la lloba de la Madella conservada a la Masia que porta 
aquest nom. Foto: Enrique Gómez.
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Els bels desesperats, els udols i els lladrucs dels 
gossos van despertar l’amo, en Pau Madella, que 
va saltar del llit, empunyà l’escopeta i va córrer 
a la cort. En obrir la porta, es va trobar cara a 
cara amb la lloba i va disparar ràpidament i així 
va donar mort a la última lloba de la Vall del Te-
nes. Un cop morta, l’hi va tallar la urpa, i aques-
ta encara resta com un trofeu desafiant clavat 
a la porta d’entrada del mas de la Madella. És 
aquesta mà és l›única evidència física que res-
ta de la presència del llop al Vallès Oriental.

A través d›aquest relat, també en surten d’altres 
contalles més llòbregues i ombrívoles, que te-
nen força traçabilitat amb històries de licantrops, 
loups-garous de França, els lobishomes de Galícia 
o les llegendes de les dones-llobes xineses. La ron-
dalla explica que l’últim hereu, Pau Madella, estava 
casat amb una pubilla bella i sàvia, procedent de 
les mateixes contrades. La dona li havia advertit 
que a les nits, ella no seria a casa i que mai, sota 
cap concepte, la seguís. Un dia, però, en Pau no 
va complir la promesa i alhora de seguir-la, es va 
topar amb una lloba  que el va atacar. L’hereu la va 
matar amb la forca de paller, l’hi va tallar la porta 
i la va clavar a la porta del mas. L’endemà, en el 
lloc on l’hereu havia matat la lloba, va trobar-hi el 
cos de la seua estimada sense la mà corresponent 
a la pota que havia tallat de la lloba. Des d’alesho-
res la masia s’anomena la Madella (la mà d’ella).

Entre el relat de la Lloba de la Madella, d’altres d’afers 
històrics com la reconquesta dels comtats catalans medi-
evals a les terres sarraïnes, llegendes sobre l’origen del 
monestir de Sant Miquel del Fai i d’altres sobre aparicions 
femenines en els gorgs sinuosos del naixement del riu Te-
nes, es conforma un patrimoni immaterial ric en llegendari 
i cultura oral tant al poble de Bigues com el de Riells del 
Fai, que poques poblacions d’arreu de Catalunya en po-
den gaudir. Així doncs, l’Ajuntament de Bigues i Riells, a 
finals dels anys noranta i principis del S. XXI, va comen-
çar a engegar tota mena d’iniciatives per posar en valor 
aquest patrimoni. Així va néixer Fem BiR, entitat de teatre 
amateur, que escenifica les llegendes, cada any en un in-
dret diferent del municipi. 

La nova Bèstia de Foc. La lloba de la Madella. Foto:Carles Ar-
gemí.

Foto: Carles Argemí

Alhora, cap a finals de l’any 2016, en afany en fer-se se-
ves també les llegendes de Bigues i Riells va néixer el Ball 
de Diables de Bigues i Riells del Fai. Una entitat de cultura 
popular i tradicional catalana on a cada espectacle que 
realitzen, ja sigui en correfocs, cercaviles, versots, apa-
reixen simbologies dels relats locals. Així doncs, seguint 
la ideologia de l’entitat de foc, l’escut de l’entitat està con-
format simbòlicament per dues llegendes, la Font de l’in-
fern (la font de Sant Celoni, les lletres circulars i la flama 
enmig, llegenda de Bigues) i la Lloba de la Madella (el cap 
del llop sorgint de les flames, llegenda de Riells del Fai).

Conjuntament amb l’ajuda proactiva de l’Ajuntament del 
municipi, es va iniciar un projecte de bestiari festiu i po-
pular per el Ball de Diables de Bigues i Riells del Fai. El 
setembre del any 2017, després de reunions intenses, es 
va conformar l’embrió de l’actual bèstia de foc, la Lloba de 
la Madella. Paradoxalment, el llop ha estat el centre del 
folkore, mitologia, llegendes, contes, rondalles, toponímia; 
però en el món del bestiari festiu i popular la presència 
del depredador és pràcticament nul·la. Amb el repte que 
es presentava, es va contactar amb el jove escultor Arnau 
Codina, fill natiu de Vilanova i la Geltrú. A través del treball 
en comú, i durant dos mesos intensius, amb motlles natu-
ralistes i fibra de vidre de primera qualitat es va aconse-
guir amb èxit una de les bèsties de foc més belles de tots 
els Països Catalans.

Foto: Carles Argemí

La Lloba de la Madella es va estrenar el dia 16 de Juny del 
2018 a Riells del Fai, gest simbòlic en honor a la llegenda 
local. És una imatge festiva que es carrega a través d’un 
bastaix, amb un pes de 35kg i capacitat per 14 punts de 
foc. Única en la seva tipologia en la categorització del bes-
tiari festiu popular, la Lloba de la Madella pren la imatge 
i els patrons de coloració realista d’un exemplar de llop 
ibèric (Canis lupus signatus). Una figura que agafa molts 
simbolismes, com la rèplica de la urpa clavada al mas Ma-
della a la pota dreta de la imatge festiva, la ferida de forca 
a la part ventral esquerra, en referència al relat més lican-
trop, i la coloració rogenca del ventre i de les cames que 
simbolitza la terra argilosa dels Cingles del Bertí i de la 
Bauma Rossa (refugi de la lloba). Realitza intercanvis cul-
turals amb altres entitats i poblacions d’arreu del Principat 
i té un ball propi, l’Hora de la Lloba, que escenifica els mo-
ments previs al fatídic destí de l’animal i només es fa a la 
Festa Major de Bigues i a la Festa Major de Riells del Fai.

L’Escultor Arnau treballant en la Bèstia.
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Entrevistem Bernard Soulier
Historiador de la Bèstia de Gevaudan
Blanca Martí

1- Per qui no conegui la història, què és la 
Bèstia de Gevaudan ?

La Bèstia de Gevaudan és un fet històric que 
va succeir fa 250 anys. Des de juliol de 1764 
fins el juny de 1767, a la regió de Gevaudan 
(actual Lozère que forma part de l’Alt Loira) es 
va tenir lloc una sèrie d’atacs d’origen animal 
a la població. Es van comptabilitzar al voltant 
de 80 persones mortes, mig devorades, dones i 
nens sobretot ja que els homes, tot i ser també 
atacats, van aconseguir defensar-se. Tres equips 
de caçadors van ser enviats successivament en 
diferents tongades per tal de caçar la bèstia:

-El capità Duhamel i els seus 57 dragons des de 
setembre de 1764 fins l’abril de 1765.

-Denneval i el seu fill (llobaters normands ) des del 
20 de febrer fins a mitjans juliol de 1765.

-François Antoine, porta arcabús del rei i lloctinent de 
caçadors de Lluís XV, i el seu fill Antoine de Bauterne, 
des de finals de juny fins el 3 de novembre de 1765.

Els dos primers equips van fracassar completament, 
i en quant al tercer, havia d’aconseguir-ho per 
sobre de tot, ja que era enviat expressament pel 
rei. Durant les batudes en que es van mobilitzar 
milers de persones, es van matar molts llops. 
Finalment el 20 de setembre de 1765, Antoine, 
l’enviat del rei, va abatre un llop a al bosc de 
Pommiers que fou presentat oficialment com la 

Bèstia de Gevaudan. El fet però, és que un cop 
aquest abandonà Gevaudan, els atacs de la Bèstia 
varen reprendre. Va ser finalment un caçador de 
la regió, Jean Chastel, qui va abatre la bèstia el 
19 de juny de 1767 a prop del poble d’Auvers. 
Després d’aquell tret, els crims es van acabar.

2- Perquè creieu que va passar a Gevaudan i 
no a d’altres regions de França?

La Bèstia de Gevaudan no és un cas únic, abans 
de 1764 ja es coneixen històries d’altres bèsties 
devoradores a França. Algunes d’aquestes bèsties 
van fer fins i tot més víctimes que la Bèstia de 
Gevaudan, però aquesta és la més famosa. L’afer 
Gevaudan va ser molt mediatitzat a l’època i a 
més succeí en un moment sense esdeveniments 
a nivell nacional i internacional, i per això 
els diaris de l’època se’n van fer molt ressò.

3- Què hi ha de veritat i què hi ha de ficció?

Hi ha proves històriques que demostren que van 
existir un o més animals causants de la sèrie d’atacs. 
Actualment hi ha veus que proposen hipòtesis com 
la d’homes disfressats o bé animals ensinistrats, 
però això no apareix en cap dels nombrosos 
documents històrics dels que disposem sobre la 
bèstia. Tot i així, moltes parts d’aquesta història 
són encara un misteri, com per exemple, quina 
era la naturalesa real de l’animal o dels animals.

Imatge de la Bèstia al poble de Aumont Aubrac. França. Foto: 
Ignasi Castellví.

4- Quan i perquè us vau interessar en aquesta 
història?

Jo vaig néixer al costat del lloc on es va matar la 
bèstia. De petit, la meva àvia m’explicava aquesta 
espantosa història i més endavant, vaig voler saber 
alguna cosa més i vaig comprar diversos llibres 
sobre el tema. No trobant cap resposta que hem 
satisfés, vaig començar jo mateix a buscar als arxius 
i finalment he acabat escrivint jo mateix els llibres.

5- Creieu  que algun dia se sabrà l’autèntica 
identitat de la Bèstia?

Si, i això només vindrà de la troballa de nous 
documents, ja que la recerca continua!

Bernard Soulier

Professor jubilat, escriptor i historiador independent, 
Bernard Soulier va néixer el 1956 a Auvers (Alt 
Loira), la mateixa població on va ser abatuda la 
famosa Bèstia de Gevaudan. Des de fa més de 35 
anys, treballa per esclarir què hi ha darrera d’un 
dels més grans misteris de la Història de França: 
l’enigma d’aquest animal que va atacar la població 
de la regió compresa entre Saugues i Langeac.

La seva segona passió és l’apicultura, que practica 
com a amateur veterà, des de fa més de 40 anys. 
Posseeix actualment una desena de ruscos, dels 
quals s’ocupa amb tot el saber fer que li van 
transmetre els seus pares, propietaris també 
de ruscos en les terres altes de la Margeride.

Bernard Soulier és membre de l’associació “Història 
social de l’Alt Loira”, de la Societat acadèmica de 
Puy-en-Velay, així com de la societat de Lletres, 
ciències i arts de Lozère. També és el president 
de l’Associació “Al país de la Bèstia de Gevaudan” 
i autor de novel·les, llibres de recerca i assaigs.

Mostra d'algunes de les publicacions de l'autor. També podeu 
descarregar-vos de manera gratuïta el butlletí anual sobre la 
Bèstia editat per l’autor: http://www.labetedugevaudan.com/

Museu temporal de la Bèstia de Gevaudan a Auvers que gestio-
na Bernard Soulier. Cada estiu proposa una exposició temàtica 
sobre la Bèstia. També es pot visitar el museu de la Bèstia a 
Saugues on hi ha participat l’autor. 
Foto: Ignasi Castellví.

Foto: Rosa María Martí
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Enrique Gómez

  

Font: Viquipèdia. https://ca.wikipedia.
org/wiki/Manuel_Blanco_Romasanta

ENTRE LOBOS
Cine dramàtic/aventura

Pel·lícula espanyola estrenada l’any 2010

Escrita i dirigida por Gerardo Olivares

La pel·lícula està basada en la vida d’un nen 
anomenat Marcos Rodríguez Pantoja, que in-
terpreta l’actor espanyol Juanjo Ballesta.

És una història basada en un fet real on el seu 
protagonista, amb només 7 anys, acaba, per 
circumstàncies dramàtiques, amb un vell pas-
tor de cabres a Sierra Morena, on passa-
rà la seva infància entre els anys 1953 al 1965. 

L’abundant vida silvestre de l’època i una peculiar 
fauna com el llop ibèric, cérvols i altres animals típics 
d’aquests paratges andalusos, seran els que ens 
acompanyin al llarg de tota la pel·lícula, que ens per-
met veure clarament la relació entre humà i animal.

La seva convivència amb una manada de llops durant 
aquests 12 anys en circumstàncies tant singulars 
feu que la considerés la seva pròpia família, sense 
tenir pràcticament cap contacte amb altres humans. 

La seva vida està plena d’escenes de pura supervi-
vència a la natura. 

Marcos Rodríguez Pantoja. Foto del diari El Mundo. Abaix im-
atge de la Película. Foto de CinemaNet.

El quadern del licòleg
Ignasi Castellví

El cas Romasanta va ser l’únic cas documentat de licantropia clínica a Espanya. Romasanta va arribar a cometre 
13 crims,  usant les seves mans i dents per acabar amb els seves victimes i menjar-se les restes. Els afectats eren sempre 
dones o nens. 

Va ser capturat a Nombela (Toledo) i jutjat a Allariz (Orense).

Judici contra Manuel Blanco Romasanta

CAUSA Nº 1778: CAUSA CONTRA HOME LLOP.

JUTJATS ALLARIZ (OURENSE).

El judici va durar aproximadament un any amb sentència del 6 d’abril de 1853: Culpable i condemnat a morir al 
garrot vil i a pagar una multa de 1.000 reals per víctima.

En el litigi, Romasanta va declarar ser víctima del sortilegi d›una bruixa que, segons ell, el feia transformar en 
llop durant les nits de lluna plena:

La primera vegada que em vaig transformar vaig anar a la muntanya de Couso. Em vaig trobar amb dos llops 
grans amb aspecte ferotge. De sobte, vaig caure a terra, vaig començar a sentir convulsions, em vaig rebolcar tres 
vegades sense control i als pocs segons jo mateix era un llop. 

Vaig estar cinc dies donant voltes amb els altres dos, fins que vaig tornar a recuperar el meu cos. El que vostè veu 
ara, senyor jutge. Els altres dos llops venien amb mi, que jo creia que també eren llops, es van canviar a forma 
humana. Eren dos valencians. Un és deia Antonio i l’altre Genaro. I també patiren una maledicció com la meva. 
Durant molt de temps vaig sortir com un llop amb Antonio i Genaro. Vam atacar i ens vam menjar diverses persones 
perquè teníem gana.”



Agenda
AGENDA 1er Semestre 2018-2019

Dissabte 27 d’octubre: Marxa en defensa del llop Al pas del LLop.

Ruta de 6 Km pel Parc Natural del Montseny.

Lloc: Montseny

Diumenge 17 de març: Manifestació Lobo vivo lobo protegido

Lloc: Madrid.

Algunes de les activitats que hem fet aquest any:
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Foto:Blanca Martí
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Imatge de la primera marxa en defensa del llop, que es fa fer el 21 d’octubre de 2017. A través de la fageda de Santa Fe, que 
veiem a la fotografia, vam arribar fins l’ Empedrat de Morou. Fotografia: Marta Massana.

ASAS va col·laborar amb el II Seminari Internacional sobre la conservació del llop a Mèxic, Estats Units i Cata-
lunya, que es va realitzar el passat cap de setmana del 8 i 9 de juliol a Llinars del Vallès. Imatge de la taula ro-
dona que va tancar el seminari, amb Jordi Garcia Petit, director del Parc Natural del Cadí-Moixeró; Fernando Cortes, veteri-
nari i director administratiu de Bio Animal Wild; Jorge Servín, catedràtic de la Universitat Metropolitana de Ciutat de Mèxic; 
Santiago Palazón, biòleg del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya; Jordi Rodríguez, director general de Bio 
Animal Wild, com a moderador; Pere Garret, un ramader local i Pol Guardis, membre d’ASAS . Fotografia: Marta Massana.

El cap de setmana del 18 i 19 de novembre de 2017 vàrem fer una visita a Centre d’Educació Ambiental La Dehesa, Riópar (Al-
bacete), on vam tenir el plaer de conèixer el naixement del riu Mundo i visitar el centre de la Dehesa acompanyats per Jorge 
Escudero. Foto: Enrique Gómez.

Pratdip és un municipi de la comarca del Baix Camp 
(Tarragona) on la convivència amb el llop ha forjat un 
mite que ha arribat fins als nostres dies, el 14 de juliol 
vam fer-hi una visita per descobrir-lo. Foto: Enrique 
Gómez.



      LLOP VIU! 

Vols formar part de Signatus Acció Social?

Entra a Acció Social www.signatus.cat i omple el formulari

 d’inscripció a l’ASAS.

Contacta’ns a: asas@signatus.cat

Imatge de la primera Marxa en Defensa del Llop a Catalunya, Al pas del Llop. La marxa es va fer el 
dissabte 21 d’octubre de 2017. Ens van acompanyar 85 persones, creiem que va ser un èxit. L’acti-
vitat va consistir en un itinerari circular de 6 km. Vam sortir de Can Casades i, coincidint amb la posta 
de sol, vam arribar a l’Empedrat de Morou, el punt més elevat del recorregut, on vam llegir un manifest.

Volem donar les gràcies a totes i tots els que ens vau acompanyar. Va ser un plaer i una gran tarda. 

Esperem tornar-nos  a  trobar el  proper dissabte 27 d’octubre. Junts aconseguirem que s’aturin les matances 
de llops. 

Llop Viu!

 


