
Rumors i llegendes contemporanies a Catalunya: 
una enquesta sistematica 

En aquest treball es donen a conkixer els primers 
resultats d'una enquesta sistemitica sobre relats 
folklbrics duta a terme en el si del projecte "Ru- 
mors i llegendes contemporinies: Diacronies i 

Grup de Recerca Folklorica &Osona sincronies", financat pel Centre de Promoció de 
Jaume Ayats, Jordi Busquet, Josep M.  Pujol, Ignasi Roviró, 
Xevi Roviró la Cultura Popular i Tradicional de Catalunya i 

integrat dins de l11nventari del Patrimoni Etnolb- 
gic de Catalunya (IPEC). 

En aquest treball es fan 
con&ixer els primers re- 
sultats d'una enquesta 
sistematica sobre relats 
folklbrics feta dins del 
projecte "Rumors i lle- 
gendes contemporanies: 
diacronies i sincronies", 
financat pel Centre de 
Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional de 
Catalunya i integrat 
dins de l'inventari del 
Patrimoni Etnologic de 
Catalunya (IPEC). 

This study presents the 
first results of a system- 
atic suwey on folk nar- 
rative carried out in the 
project "Rumors and 
Contempora y Legends: 
Diachronies and Syn- 
chronies, " financed by 
the Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i 
Tradicional de Catalun- 
ya, and integrated into 
the Invento y of Catalan 
Ethnological Heritage 
(PEC). 

Les hipotesis inicials 

La hipbtesi de partida d'aquest treball naixia de la 
insatisfacció del nostre grup davant d'una noció 
de tradició, implícita perb present i efectiva (tot i 
que de vegades es rebutgés superficialment) en el 
terreny dels estudis i els metodes del folklore, 
marcats pels seus orígens rombntics: la ((tradi- 
ció)), entesa d'una banda (a) com a corpus, com a 
emanació hipostatitzada en forma de rondalles, 
llegendes, cancons, proverbis, endevinalles, etc., 
d'un ((Volksgeist)) únic i difús, superior i immune 
als neguits i als rostres concrets dels individus in- 
tegrants de la nació, dels quals simplement se 
serviria per existir; i d'una altra (b) com a forca ce- 
ga que empenyeria indiscriminadament aquesta 
((massa textual)), a través de les generacions, ((de 
pares a fills)), fins que un obstacle igualment in- 
concret, vagament recondu'ible a la ((modernitza- 
ció)), anés rosegant, esfilagarsant i devorant el 
patrimoni de la ((saviesa popular)) d'aquesta ccna- 
ción entesa en un sentit totalment global, indis- 
criminat, absolut i abstracte. 

Per un moviment de reacció pendular, el posi- 
tivisme havia intentat abandonar la noció d'una 
tradició i un folklore intrínsecament anbnims 
amb les armes benintencionades per6 inadequa- 
des de la filologia més individualista, i s'havia es- 
forcat per situar darrere de cadascun dels ((tex- 
tos)) recollits un nom (testimonial, perb no per 
aixb menys opac) acompanyat d'una breu carac- 
terització estandarditzada, sobre la base general- 
ment de l'edat, l'ofici i el lloc de residencia de 
1')) informant )), no pas sempre completada amb 
una síntesi feta en termes ripids, genkrics i im- 
precisos del seu cabal de ((cultura folklbrica)) o 
l'evocaci6 lírica de la seva bona o mala disponibi- 



litat. Perb se saltava del ((Volksgeist)) a l'individu 
sense que les dades que es donaven passessin d'e- 
quivaler a una caracterització (rautorial)) d'urgen- 
cia, tan sumaria i vaga -i tan poc Útil i utilitza- 
da- com la informació que els editors ofereixen 
dels seus escriptors a les solapes o al dors dels 
seus llibres. 

El Grup de Recerca Folklbrica drOsona entenia 
el folklore com un procés, no com un text inert, 
i encara com un procés de comunicació interacti- 
va, i aixb el situava inequívocament en el terreny 
de les col.lectivitats: no de la col.lectivitat en sin- 
gular, sinó de les col.lectivitats en plural. Tot i que 
l'estudi individualitzat dels comportaments 
folklbrics -sobretot en els seus aspectes més ar- 
tístics- és perfectament possible i lícit, el Grup 
entenia que era urgent intentar assolir una imat- 
ge concreta, contrastada i clara d'una tradició co- 
municativa concreta en un moment i un lloc de- 
terminats. 

En conseqütncia es va triar un tipus de relats 
socialment vigents, com el dels rumors i les ano- 
menades ({llegendes urbanes)) o rccontempora- 
nies)), i es va optar per un mttode col.1ectiu com 
és el de l'enquesta, aplicada a un univers igual- 
ment concret: el dels 269.015 nois i noies que es 
trobaven estudiant BUP o FP durant el curs 

L'objecte de l'estudi era saber el grau de coneixe- 
ment que hi havia entre els joves de Catalunya 
sobre una strie de rumors i llegendes urbanes 
prPviament seleccionades. Al mateix temps es 
volia tenir accés de primera ma a algunes de les 
histbries més conegudes que s'expliquen en 
aquestes edats. Per aquest motiu es va decidir de 
passar una enquesta -un formulari- a una 
mostra relativament amplia de joves catalans. 

El treball de camp es va realitzar entre el 15 de 
gener i el 23 d'abril de 1996. En total es van fer 
3.758 enquestes2 a joves estudiants d'ensenya- 
ment secundari de tot Catalunya. Es tracta d'una 
mostra molt amplia que és representativa d'un 
univers de 269.01 5 joves que estudiaven BUP i 
FP durant el curs 199511996.' Hi ha una relació 
forca equilibrada de nois i noies (48,2O/0 de nois i 
5 1,5 O/O de noies). La mitjana d'edat dels joves en- 
trevistats -que osci1.lava entre els 14 i els 18 
anys- era de 16 anys. 

1995 / 1996 a Catalunya. La decisió de comencar 1. FITXA TECNICA: Univers: 269.01 5 de joves estudiants 

per aquest sector de les edats escolars s'imposava de BUP i FP del curs 199411995; Ambit: Catalunya; Curs 
escolar: 199511996; Volum de la mostra: 3758 enquestes; 

per la possibilitat practica que aquesta tir- Treball de camp: del 15 de gener al 23 dfabril de 1996; 
cumstancia ens de a enquesta, de Qüestionari: Jaume Aiats, Jordi Busquet, Josep M. Pujol, 
manera econbmica, una mostra suficient que re- Ignasi Roviró i Xavier Roviró; Equip d'enquestadors: Jordi 

presentés la totalitat drun segment de la Busquet i Montserrat Ventura; Fiabilitat: la mostra resul- 

catalana, i el varem acceptar com un simple punt tant defineix, amb un nivell de confianca del 95,5O/0 de 
probabilitat, un marge d'error e= _t1,63% pel cas de mh- 

de partida que. amb a la podria .ima indeterminació (p=q=50); Procediment de 
orientar amb més precisió ulteriors recerques- El sorteig aleatori dels centres d'ensenyament secundari a 
qüestionari es va plantejar també de tal manera l'hmbit de Catalunya; en fer la selecció mostral s'ha se- 

que permetés esbossar, més enlla de les quantifi- guit un sistema de quotes que tingués present: (1) la dis- 

cacions, algunes respostes qualitatives. Que no- tribució territorial dels centres per comarques i ciutats, 
(2) el nivell escolar dels estudiants (BUP o FP) i (3) la ti- 

va ser la primera vegada que tularitat del centre (pública, privada i concertada). Les 
s'intentava un estudi de folklore d'aquestes ca- enquestes contestades han estat dipositades al CPCPTC. 
racteristiques i sobre una mostra tan amplia. 2. Aquests cilculs s'han fet segons les dades oficials fa- 

~ 1 s  resultats han comencat a projectar la imat- cilitades pel Departament dlEnsenyament de la Genera- 

ge contrastada d'una tradició concreta que cerch- litat de Catalunya. 
3. El De~artament d'Ensenyament de la Generalitat 

vem. de Catalunya ens va facilitar una llista de prop de 1.000 - 
centres d'ensenyament secundari, públics i privats, de tot 
Catalunya. 



Taula 3 RE LACI^ DELS CENTRES SELECCIONATS 

LOCALITAT CENTRE Nois Noies Total 

Barcelona 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Es va fer servir un  procediment de mostreig que 
permetés accedir al miixim de joves i en les mi- 
llors condicions possibles. Per aixb, la millor fór- 
mula era fer-ho mitjan~ant els centres d'ensenya- 
ment. Concretament, es van seleccionar 33 cen- 
tres d'ensenyament secundari a través d'un sor- 
teig aleatori en que es van tenir en compte, so- 
bretot, tres factors: (1) la distribució territorial 
dels centres per comarques i ciutats; (2) el nivell 
escolar dels estudiants (BUP, FP i, excepcional- 
ment, ESO); ( 3 )  la titularitat del centre (pública, 
privada o concertada). 

Taula  1 SEXE - -- - -- -- - - -- 

Mascu l í  1.811 48,2% 
F e m e n í  1.936 51,5% 
Respostes  nul . les  11 0,3% 
TOTAL 3.758 100°/o 

---- - Taula  2 EDAT 
- 

M é s  de 17 a n y s  496 13.2% 
17 a n y s  732 19,S0/0 
16 a n y s  1.253 33,3% 
Fins  a 15 a n y s  1.214 32,3% 
Respostes  nu l . l e s  6 3 1,7% 
TOTAL 3.758 100% 

D'acord amb les característiques de la població 
estudiantil analitzada, cal dir que un 56 per cent 
dels joves enquestats eren estudiants de BUP i un 
44 per cent de FP. Dos de cada tres joves estudia- 
ven en centres públics i un  de cada tres en cen- 
tres privats. 

A la taula 3 es fa la relació dels 33 centres d'en- 
senyament secundari escollits per fer el treball de 
camp.4 Els centres estan distribults en funció de 
24 ciutats i de 18  comarques de Catalunya. 

El qüestionari incloi'a dades respecte a sexe, 
edat i procedencia dels enquestats i les seves fa- 
mílies i a continuació exposava en versions sintk- 
tiques 38 rumors o llegendes detectades prPvia- 
ment en aquesta franja d'edats (vegeu la llista a 
lfApkndix), i en dos moments es demanava als 

Badalona 
Sant Feliu 
Viladecans 

Sant Boi 
Sant Just Desvern 
Rubí 

Granollers 
Mataró 
Premih de Mar 
Vic 
Manresa 
Esparreguera 
Berga 
Girona 
Blanes 
Olot 
Tarragona 

Calafell 
Falset 
Tortosa 
Lleida 
La Seu d'urgell 
Cervera 

IFP La Guineueta 
IB Emperador Carles 
IB Menéndez y Pelayo 
CEMS Fivaller 
Valldaura 
IB Joan Bosca 
Menéndez Pidal 
IES Ventura Gassol 
F P  Martí Dot 
GOAR 
iE Miramar 
F P  Camps Blancs 
Institució La Miranda 
Regina Carmeli 
IB Duc de Montblanc 
IE Carles Vallbona 
IE Pla d'en Boet 
La Salle 
IB Jaume Callis 
Escola Joviat 
IB El Cairat 
IFP Sant Francesc 
Maristes 
IB Sa Palomera 
IE La Garrotxa 
IB A. Rovira i Virgili 
IB A. de Martí FranquPs 
iE Camí de Mar 
IE de Falset 
IFP de Tortosa 
IFP Caparrella 
La Salle 
IB Antoni Torroja 

enquestats que anotessin sengles histbries del 
mateix tipus que les enquestades. 

Les dades que es demanaven a continuació de 
cadascuna de les histbries eren de tres menes: (a) 
en tots els casos es demanava el grau de coneixe- 
ment, plausibilitat, vies de la recepció oral i in- 
teres; (b) en els casos corresponents es demana- 
ven dades respecte als protagonistes, el lloc i el 
temps de la histbria; i (c) en alguns casos es de- 
manava la anotació de variants respecte a la ver- 
sió inclosa a l'enquesta. 

Presentem avui les dades corresponents al pri- 
mer grup per tal com són homogenies i ofereixen 
respostes a les qüestions generals plantejades en 
la hipbtesi de treball. 

1. CONEIXEMENT 
El primer resultat (vegeu taules a la piigina se- 

güent) ha estat el de poder precisar el nivell ab- 



NIVELL DE CONEIXEMENT MAXIM (MES DEL 25%) 
- -- - --- - 

Yo 
1 44,30 [26] Casa embruixada 

43,30 [ l ]  L'autoestopista del revolt 
40,OO [13] Mort al Dragon IChan 
37,20 [9] Cops al sostre del cotxe 
30,70 [10] Gots untats de droga 
28,20 [36] Enterrat en vida 
26,50 [8] Aposta del cementiri 

NIVELL DE CONEIXEMENT MITJA-ALT (15%-25%) 

Cocodrils a les clavegueres 
Additius perillosos 
Dent de rata 
Ronyó extirpat 
Benvingut al club de la sida 
Assassí que llepa la m i  
Serp pel witer 

NIVELL DE CONEIXEMENT MITJA-BAIX (7,5%-15%) 
-- - -- - 

Pastilles d'aprimar-se 
Crits al pou 
Peixos carnívors 
Jersei de l'apareguda 
Condó infectat 
Trhfic de blanques 
Cadhver del submarinista 
Dialisi del famós 
Jeep de la Guhrdia Civil 
Banyoles a Mallorca 

NIVELL DE CONEIXEMENT BAIX (MENYS DEL 7,5O/o) 
- - - 

Excursionista somnambul 
Serp que mama 
Mh arrencada 
Follet 
Repoblació d'escurqons 
Premonició de i'hvia difunta 
Disfressat de fantasma 
Desaparició del cadhver de l'ivia 
Capella ferit 
Invitació dels rebentapisos 
Cendres de l'avi 
Gos exbtic 
Soga de la foto 
Roba de les encantades 

solut de coneixement precís dels relats enques- 
tats. 

Més endavant (p. 105) s'analitzen aquestes da- 
des en correlació amb les variants d'edat, sexe i 
lloc de procedhcia (província). 

2. PLAUSIBILITAT 
La plausibilitat havia estat un dels elements 

que apareixien sempre en les definicions de lle- 
genda i convenia sotmetre-la a test. Els resultats 
els donem a les taules de plausabilitat (pigina se- 
güent). 

Era lbgic d'esperar, i aixi ha estat en línies molt 
generals, que el rinquing de plausibilitat tingués 
en compte la diferkncia entre histbries amb ele- 
ments prodigiosos o sobrenaturals, amb tendkn- 
cia als nivells baixos, i histbries sense aquests ele- 
ments, que ocupen els nivells superiors. Tot i que 
molt grosso modo ha estat aixi, ja que no es troba 
cap histhria ((sobrenatural)) en el grup de mixima 
plausibilitat, quan passem als altres grups s'impo- 
sen des del primer moment tres conclusions. 

1. En igualtat de les altres circumstancies, les di- 
ferencies en la vigencia i el grau de circulació d'un ru- 
mor tendeixen a afavorir la plausibilitat: és el cas de 
1'~Autoestopista del revolt)) (46,6% de plausibili- 
tat; 43,3O0/0 de coneixement precís), que contras- 
ta significativament amb la histbria d'argument 
molt semblant d'~E1 jersei de l'apareguda)), perb 
que té un índex de plausibilitat forca més baix 
(39,5 %) en correlació amb un index de coneixe- 
ment precís igualment baix (1 1 ,90°h). La matei- 
xa actitud es dóna als nivells baixos de l'índex de 
plausibilitat: els follets (6,6% de coneixement 
precís), més coneguts a través de la literatura im- 
presa que les encantades (3,1°/0) tenen un index 
de plausibilitat perceptiblement més elevat (8% 
contra 6 '/O ) . 

2. Les histdries de difiunts gaudeixen d'un índex de 
plausibilitat privilegiat. ((La premonició de l'ivia 
difunta)), malgrat el seu baix index de coneixe- 
ment (5,S0h) gaudeix d'una plausibilitat altíssima 
(73,09%) i una histbria de Poltergeister, ((Crits al 
pou)) manté una bona col~locaci6 (49,54%) din- 
tre d'una difusió relativament baixa (13,4%), 
mentre que a l'inrevés, ((La casa embruixada)), 
amb el mixim index de coneixement (44,3%) 
obté un index de plausibilitat baix (37,8%). En 
termes absoluts, ((La soga de la foto)) té una plau- 
sibilitat encara inferior (29,7 %), superada només 
per la dels follets i les encantades. 

3. L'índex de plausibilitat resulta ser, en termes ab- 
soluts, bastant més alt del que intui'tivament s'hauria 



NIVELL DE PLAUSIBILITAT &IM (MÉs DEL 75%) 

Yo 

91,05 [12] Dihlisi del famós (8,9) 
89,48 [I51 Benvingut al club de la sida (10,5) 
84,3 [14] Additius perillosos (1 5,7) 
79,lO [31] T rific de blanques (20,9) 
77,38 [ l l ]  Condó infectat (22,6) 
76,60 [13] Mort al Dragon Khan (23,4) 
76,26 [10] Gots untats de droga (23,7) 

NIVELL DE PLAUSIBILITAT ALT (65% - 75%) 

O10 

74,82 [la] Invitació dels rebentapisos (25,2) 
73,09 [2] Premonició de l'hvia difunta (26,9) 
72,79 [14] Additius perillosos (15,7) 
71,12 [36] Enterrat en vida (28,9) 
69,77 [22] Dent de rata (30,2) 
69,15 [9] Cops al sostre del cotxe (30,8) 
67,96 (251 Disfressat de fantasma (32,O) 

% 
6430 [28] Ronyó extirpat (35,2) 
63,70 [8] Aposta del cementiri (36,3) 
63,45 [l]  Autoestopista del revolt (46,6) 
63,OO [4] Mi arrencada (36,9) 
61,36 [15] Jeep de la Guirdia Civil (38,6) 
59,70 [30] Peixos carnívors (42,O) 

NIVELL DE PLAUSIBILITAT BAIX (35% - 55%) 

O10 

59,70 [29] Excursionista somnhmbul (40,3) 
59,50 [34] Serp pel forat del whter (40,4) 
53,38 [6] Capellh ferit (46,l) 
53,20 [21] Gos exbtic (46,8) 
50,50 [20] Assassí que llepa (49,5) 
49,70 [35] Desaparició del cadhver de l'ivia (50,3) 
49,54 [23] Crits al pou (50,5) 
47,47 [19] Cocodrils a les clavegueres (52,5) 
45,50 [33] Repoblació d'escurqons (54,5) 
43,20 [24] Pastilles d'aprimar-se (56,8) 
39,90 [37] Cendres de l'avi (60,l) 
[39,5] [I 71 Jersei de I'apareguda (60,5) 
37,80 [26] Casa embruixada [62,2) 

- - - - - - - - - - 

NIVELL DE PLAUSIBILITAT M~NIM (MENYS DEL 35%) 

% 
32,51 [32] Banyoles a Mallorca (67,5) 
3 1,60 [27] Cadiver del submarinista (68,4) 
[29,7] [3] Soga de la foto (70,3) 
2 1,47 [38] Serp que mama (78,5) 
08,OO [39] Follet (91,8) 
[05,1] [7] Roba de les encantades (94,9) 

- 

NIVELL D'INTE&S ALT (MES DEL 55%) 

% ,  
7 1,47 [I 51 Club de la sida 
67,lO [36] Enterrat en vida 
64,80 [9] Cops al sostre del cotxe 
64,60 [l]  Autoestopista del revolt 
64,OO [2] Premonició de l'hvia difunta 
63,lO [8] Aposta d'anar al cementiri 
62,90 [10] Gots untats de droga 
62,71 [17] Jersei de l'apareguda 
62,16 [31] Trhfic de blanques 
61,80 [26] Casa embruixada 
57,60 [13] Mort al Dragon I a a n  
55,90 [28] Ronyó extirpat 

NIVELL D'INTER~S MITJA (45% - 55%) 

O10 

53,24 [23] Crits al pou 
52,76 [29] Excursionista somnimbul 
50,66 [18] Invitació dels rebentapisos 
50,OO [3] Soga de la foto 
50,OO [22] Dent de rata 
48,95 [ l l ]  Condó infectat 
48,60 [4] Mh arrencada 
48,30 [30] Peixos carnívors 
47,52 [25] Disfressat de fantasma 
47,17 [19] Cocodrils a les clavegueres 
46,20 [32] Banyoles a Mallorca 
45,50 [34] Serp pel witer 
45,20 [20] Assassí que llepa la mh 
45,lO (61 Capelli ferit 

NIVELL D ' I N T E ~ s  BAIX (35% - 45%) 

O10 

41,80 [37] Cendres de l'avi 
41,56 [24] Pastilles d'aprimar-se 
37,94 [21] Gos exbtic 
37,60 [35] Desaparició del cadhver de l'hvia 
37,50 [16] Jeep de la Guhrdia Civil 

NIVELL D'INTERES MÍNIM (5% - 35%) 

Yo 

33,13 [27] Cadher del submarinista 
31,42 1381 Serp que mama 
3 1,39 [33] Repoblació d'escurqons 
18,81 [12] Dihlisi del famós 
09,96 1391 Follet 
05,40 (71 Roba de les encantades 



pogut pensar: les histbries amb elements sobrena- 
turals com les premonicions dels difunts i les apa- 
ricions obtenen índexs de plausibilitat que en cap 
cas són inferiors al 40%. Aquesta dada és molt 
més significativa com més ens situem dintre d'u- 
na població molt majoritiriament urbana i esco- 
laritzada en el si d'una societat plenament desen- 
volupada. 

3. INTERBS 
Els índexs absoluts de nivell d'inter2s per les histb- 
ries enquestades els donem a la pigina anterior. 

Les dades relatives del coneixement 

Després de comentar els factors que semblen in- 
fluir en la plausibilitat, veurem ara com les dades 
referides al coneixement es matisen en funció de 
les variables d'edat, sexe i província d'origen. 

A Edat 
1. Rumors que presenten un índex de coneixement 

particularment baix entre els enquestats que tenen 1.5 
anys o menys: S'hi troba algun succés (((Disfressat 
de fantasma)), 4,2%); rumors que es refereixen a 
preocupacions que els afecten poc (((Trific de 
blanques)), 8,15 %); i, potser, les qüestions més 
complexes relacionades amb l'ecologia i la salu- 
britat (((Peixos carnívors~), 1 1,45 %; ((Additius pe- 
rillosos)), 18,8%). 

2. Rumors que presenten un perfil de coneixement 
creixent segons l'edat: S'hi troben els següents: ((Re- 
població d'escurqons)) (3, l % a 8,5 % : un altre 
tema ecolbgic), ((El jeep de la Guirdia Civil)) (6% 
@ 14,4%, en relació potser amb la integració a la 
circulació motoritzada), ((El ronyó extirpat)) 
(14,41% Q 21,82%), ((Benvingut al club de la si- 
da)) (14,25% @ 22,96), ((La dent de rata)) (18,l0/0 
e 23%, freqüentació de restaurants), ((Enterrat 
en vida)) (25,7% Q 31,3%). 

3. Rumors que tenen una punta de l'índex de conei- 
xement en les edats intermtdies: Hi ha dos rumors 
que presenten un índex de coneixement en for- 
ma de V invertida, amb una punta a l'entorn dels 
1 6 anys. Són c&'excursionista somnimbul)) (7 O/O 

- 9% - 6,27%), relacionable potser amb la perti- 

nenca a grups d'escoltisme, i ((Cocodrils a les cla- 
vegueres de Nova York~ (18% - 23,4% - 15%), 
que caldria estudiar detalladament. 

B Sexe 
1. Els rumors es propaguen millor entre les noies que 

entre els nois. Mentre les noies excelvleixen de ma- 
nera estadísticament rellevant com a millors co- 
neixedores d'un grup de 10 rumors que tot seguit 
detallarem, els nois només les superen en 6 casos. 

2. Rumors que circulen amb més intensitat entre les 
noies. Els desnivells són, també, més pronunciats 
que en el cas invers. Són, per ordre decreixent de 
coneixement: c( Casa embruixada r) (48,2 % contra 
40,1 Oh), ccl'autoestopista del revolt)) (48% contra 
38,3 Oh), ((Mort al Dragon IChan)) (42,9% contra 
36,8%), ((Els gots untats de droga)) (35,5% con- 
tra 25,34%), c&'assassí llepa la m i  a la cangur)) 
(24% contra 12,64%), ((El condó infectat)) 
(14,15% contra 8,1°/0), ((Les pastilles d'aprimar- 
se)) (16,73% contra 9,9%), aEl jersei de l'apare- 
gudan (16% contra 7,5%), ((Crits al pou)) 
(10,93% contra 15,5%) i ((Les cendres de l'avi)) 
(5,8% contra 3,14%). És lbgic que els rumors de 
protagonisme femení interessin més les noies 
(aparegudes com les de 1'))Autoestopista del re- 
volt)) o ((El jersei de l'apareguda)), cangurs: ((Cas- 
sassí llepa la m i  a la cangur)); problemes més im- 
portants entre les noies o que les afecten princi- 
palment a elles, com ((El condó infectat)) o ((Les 
pastilles d'aprimar-se))), per6 aquesta explicació 
no és aplicable a tots els casos, que haurien d'a- 
nalitzar-se amb més detall. 

3. Rumors que circulen amb més intensitat entre els 
nois: ((El cadiver del submarinista)) (1 5,12 O/O con- 
tra 6,25%), aDe Banyoles a Mallorca)) (12,2% 
contra 6,92%), ((El jeep de la Guhrdia Civil)) 
(11,26% contra 7,38%), ((La m i  arrencada~ 
(9,9% contra 3,8%), ccRepoblaciÓ d'escurqons~ 
(7,3 O/O contra 4,6%), ((La invitació dels rebenta- 
pisos)) (5,9% contra 3,35%). Sembla que els nois 
són més accessibles als rumors més factuals. 

C Lloc d 'origen 
1. Barcelona: L'únic rumor que sembla ser esta- 

dísticament més conegut als centres enquestats 
de la província de Barcelona que als altres és la de 



((L'autoestopista del revolt)) (46%), cas en que, 
inversament, Lleida és la zona on aquest rumor 
té menys circulació (22,2 %) . 

2. Girona: Girona destaca com a zona especial- 
ment coneixedora de rumors per damunt dels al- 
tres tres imbits provincials en 10 ocasions: ((Ad- 
ditius perillosos)) (34,3%), ((El cadiver del sub- 
marinista)) (1 3,g0/0), ((L'excursionista somnim- 
bul)) (10,8%), ((La m i  arrencada)) (9,9%), ((FO- 
llets)) (8,16%), ((La desaparició del cadiver de l'i- 
via)) (7,5 O/O ), ((La invitació dels rebentapisos)) 
(7%), ((Les cendres de l 'avi~ (5,9%), ((Encanta- 
d e s ~  (5,5%). El rumor ((De Banyoles a Mallorca)) 
és, amb tota lbgica, molt més conegut a Girona 
(2 1,63% contra un 6,6% a Tarragona o un 4,6% 
a Lleida). 

3. Tarragona: Tarragona, com Lleida, destaca en 
els rumors del sector més tradicional, histúries 
clissiques com ((La casa embruixada)) (49,6%), 
((L'aposta d'anar de nit al cementiri)) (34,2%, 
contra un 23%-25% en els altres imbits), ((Ente- 
rrat en vida)) (34,4%); dos altres casos s'expli- 
quen bé per proximitat territorial amb Port Aven- 
tura, com ((Mort al Dragon IChan)) (amb una 
punta excepcional d'un 74,6%), o per proximitat 
cronolbgica en el cas de ((La dent de rata)) 
(27,8%), per tal com no gaire abans de l'enques- 
ta un restaurant xinks de la localitat havia estat 
objecte de rumors que van saltar a la premsa (i 
contrasta amb Girona, amb una excel.lent i afa- 
mada indústria de la restauració, on el coneixe- 
ment d'aquest rumor és especialment baix: 
13,5%). 

4. Lleida: Lleida presenta un índex de coneixe- 
ment alt estadísticament significatiu en un cas, 
((La serp que mama)) (10,46%), histbria vella de 
context pages, i s'acosta bastant a Tarragona en el 
cas d'una altra histbria clissica, la de ((renterrat 
en vida)) (32,3 Oh). Lleida apareix, doncs, com la 
zona menys receptiva als rumors més recents i 
més urbans. 

5. En un cas, la marcada diferencia de coneixe- 
ment s'explica molt bé per circumstincies molt 
concretes. La histbria d'uEl jeep de la Guirdia Ci- 
vil)) és menys coneguda a Barcelona que a les al- 
tres tres províncies, on aquest cos de seguretat de 
1'Estat'té una preskncia molt més important en la 

percepció dels seus habitants (Barcelona, 6,64; 
Tarragona, 16,5 %; Girona, 13 %; Lleida, 12,3 '/O). 

6. Proporcions de coneixement baix estadísticament 
significatives. Inversament, Barcelona destaca per 
ser la zona on es coneix relativament menys la 
histbria d'nEl mort al Dragon IChan)) (3 1,6%), 
molt coneguda a Tarragona (74,6%) i Lleida 
(52,9%); Tarragona coneix molt poc el rumor 
d'))El ronyó extirpat)) (1 6,73 Oh); mentre Lleida és 
la menys sensible als rumors de ((Les pastilles d'a- 
primar-se)) (8%, contra un 14% a Barcelona i Gi- 
rona), ((La m i  arrencada)) (3,7 O/O ), ((El cadiver 
del submarinista)) (3%' és l'única província sen- 
se sortida al mar), ((La soga de la foto)) (1,5%). 
Entre els rumors d'alt nivell de coneixement, 
Lleida és un forat negatiu en el cas de ((La casa 
embruixada)) (36,9%). 

Ambits de la transmissió 

L'enquesta s'interessava també per les vies de 
transmissió orals d'aquestes histbries. Els resul- 
tats deixen clar que en aquest terreny són molt 
més importants, en general, les vies de transmis- 
sió c(horitzonta1s)) (amics) que no pas les del clos 
familiar, que malgrat tot, i en determinats casos, 
mantenen un paper secundari important. 

Com que no hi ha cap cas en que la transmis- 
sió dintre del clos familiar aparegui en primer 
lloc, caldri només fer menció dels casos en que la 
posició secundhria respecte a la transmissió entre 
amics estigui ocupada significativament per algu- 
na de les altres dues vies enquestades: la familiar 
o els professors/monitors. 

1. La via de transmissió familiar és secundirria per6 
rellevant en els rumors següents: rumors ja vells, 
com ((Enterrats en vida)) (26,92%), ((La serp pel 
forat del witer)) (25,3g0h), ((Crits al pou# 
(19,34%), ((Les encantades)) (18,2%), ((Laposta 
d'anar de nit al cementiri)) (13%); perb també al- 
guns rumors nous que poden tenir un paper d'ad- 
vertiment per regular la conducta dels membres 
més joves de la famíiia: ((El ronyó extirpat)) 
(27,76%), ((Les pastilles d'aprimar-sen (28,7 1 %); 
fets diversos: ((La dent de rata)) (22,1%), ((Mort al 



Dragon IChan)) ( 19,4%), ((Peixos carnívors)) 
(14,7%), o histbries sorprenents que es presten a 
comentari com ((Cocodrils a les clavegueres de 
Nova Yorkw (19,82), ((El jeep de la Guirdia Civil)) 
( 16%) o ((El cadiver del submarinista)) (26,22 O/O). 

2. La via de transmissió per professors/monitors és 
secundirria per6 rellevant en el cas de dos rumors 
truculents que poden aparkixer en els focs de 
campament i jornades de convivencia: ((Cops al 
sostre del cotxe)) (9,8%; 2,72 % en l'imbit fami- 
liar) i ((L'assassí que llepa la mi)) (9,37%; 5,15 en 
l'imbit familiar). 

Apendix: les histories de les enquestes4 

1. [L'autoestopista del revolt] Un automobilista 
que circula de nit per una carretera que té molts 
revolts recull una noia tota vestida de blanc que 
fa autoestop; immediatament abans d'un revolt 
molt tancat, la noia fa un crit i quan el conductor 
es gira veu que ha desaparegut. Quan arriba al 
primer poble i intenta aclarir que ha passat el 
guirdia civil li ensenya una foto de la desconegu- 
da: és una noia que en temps passat havia mort 
d'accident en aquell mateix indret. 

2. [La premonició de l'hvia di@nta] La nit abans 
de marxar de viatge, les nenes somien que l'ivia, 
que és morta, els adverteix que tindran un acci- 
dent i els deixa un senyal. En l'accident moren el 
pare i la mare, perb no les nenes. 

3. [La soga de la foto] Una parella té una filla. 
Quan encara és a la clínica li fan una foto, i a la 
foto hi apareix la nena i a dalt de tot com una 
corda. La nena va creixent i cada vegada la corda 
se li va acostant més. En arribar als tretze anys, la 
corda és a punt de tocar-li el cos; en fer els cator- 
ze anys té la corda dintre del cor i es mor. 

4. [La mir arrencada] Una dona que ha anat a 
comprar en uns grans magatzems és objecte d'u- 
na temptativa d'agressió en el pirquing subterra- 
ni per part d'una colla de joves. Finalment acon- 
segueix fer arrancar el cotxe i fuig precipitada- 
ment; en arribar a casa descobreix una cadena 
entortolligada al paraxocs del darrere amb una 
m i  arrencada. 

6.  [El capellir ferit] En una casa apareixen figu- 
res estranyes i se senten sorolls misteriosos. La 
gent que hi viu s'espanta, i un dia algú dispara 
una escopetada contra una de les figures. L'en- 
demi troben el capelli ferit: era ell qui els espan- 
tava fent migia. 

7. [La roba de les encantades] Si un aconsegueix 
prendre una peca de roba a les encantades es fa 
immensament ric. Un del poble que una nit de 
Sant Joan va anar a veure si ho aconseguia, no 
en va tornar mai més. 

8. [Aposta d'anar de nit  al cementiri] Una nit es 
fan apostes que ningú no és capac d'anar al ce- 
mentiri del poble. Algú accepta i se n'hi va; quan 
es gira per iniciar el retorn nota que algú I'estira. 
L'endemi el troben mort amb la roba enganxada 
a la reixa. 

9. [Cops al sostre del cotxe] Una parella que viatja 
en autombbil sent per la rhdio que un psic6pata 
assassí s'ha escapat de la presó. Tenen una pana i 
l'home decideix sortir per anar a buscar ajut, 
mentre la dona es queda a l'interior del vehicle ta- 
pada amb una manta. Al cap d'una estona la do- 
na sent cops al sostre del cotxe; passa la nit així, 
aterrida, i a la matinada un altaveu de la policia li 
ordena que surti del cotxe corrents sense mirar 
enrere; quan mira, veu el sidic assassi que est2 
copejant l'autombbil amb el cap del seu marit. 

10. [Gots untats de droga] Hi ha discoteques en 
que se serveixen les begudes en gots que han es- 
tat untats de droga. 

11. [El  condó infectat] Una parella que té rela- 
cions al pis de dalt d'una discoteca sent que algú 
puja i els interromp precipitadament. Al cap 
d'uns dies a ella li comenca a fer mal a baix i aga- 
fa febre; la porten a la clínica, i el metge li treu el 
preservatiu que se li havia quedat a la vagina i se 
li havia infectat. 

12. [La diirlisi del famós] En aquests moments hi 
ha una persona famosa que est2 greument malal- 
ta dels ronyons i s'ha de sotmetre peribdicament 
a sessions de tractament per diilisi, perb no vol 
que se sipiga i ho manté en secret. 

4. Convé recordar que manquen els números 5 i 40 
que estaven reservats a histbries no incloses a l'enques- 
ta. 



13. [Mort al Dragon IOzan] A l'atracció del Dra- 
gon Ichan, de Port Aventura, algú s'ha mort d'un 
infart. 
14. [Llista d 'additius perillosos] Es diu que hi ha 

empreses de productes alimentaris que utilitzen 
additius perillosos per a la salut; com que a l'eti- 
queta els additius apareixen en forma de codis i 
alguns d'aquests additius de fet no estan prohi- 
bits, la gent no se n'assabenta. 

15. ["Benvingut al club de la sida "1 Un home que 
ha anat en viatge de negocis a una ciutat de l'es- 
tranger té una relació fugag amb una desconegu- 
da i se l'endú a l'hotel. L'endemi, la noia no hi és, 
perb ha deixat un retol escrit al mirall amb pinta- 
llavis: ((Benvingut al club de la sida.)) 
16. [El jeep de la Guardia Civil] Un noi, que ha 

sortit de la discoteca havent begut una mica més 
del compte i que condueix el jeep nou que s'aca- 
ba de comprar el seu pare, és aturat per la Guir- 
dia Civil per fer una prova d'alcoholemia. Apro- 
fitant la distracció provocada per un accident pro- 
per, el conductor puja al jeep, pitja l'accelerador i 
fuig. L'endemi la Guirdia Civil es presenta a ca- 
sa seva per arrestar-lo: amb la pressa s'havia 
equivocat i s'havia endut el jeep de la Guirdia Ci- 
vil en comptes del seu. 
17. [El jersei de l'apareguda] Un noi va a una 

discoteca i lliga amb una noia; al cap d'una esto- 
na ella té fred i ell li deixa el seu jersei; després 
l'acompanya a casa. L'endemi torna a la casa per 
recuperar el jersei i els pares li diuen que és im- 
possible que es tracti de la seva filla, perquk fa 
temps que és morta. En anar al cementiri que li 
han indicat per comprovar-ho, el noi troba el jer- 
sei al costat de la tomba de la noia. 
18. [La invitació dels rebentapisos] Un matí, el 

propietari d'un cotxe troba que el vehicle ha de- 
saparegut del lloc del carrer on el tenia aparcat i 
va a denunciar el robatori a la policia. Més tard 
veu que el vehicle torna a ser al seu lloc i hi tro- 
ba una nota excusant el robatori acompanyada 
de dues entrades per a un espectacle aquell ma- 
teix vespre a manera &indemnització. En tornar 
de l'espectacle, el pis ha estat buidat pels lladres. 
19. [Cocodrils a les clavegueres de Nova York] 

Quan es va posar de moda tenir besties exbtiques 
com a animals domestics, molta gent va comprar- 

ne, perb després se'n cansaven i els tiraven pel 
desguis del witer. A Nova York, els cocodrils es 
van reproduir a les clavegueres de la ciutat en 
forma de mutants: eren cecs i blancs, i a la fi es 
van haver d'organitzar batudes per eliminar-10s. 
20. [L'assassique llepa la mir] La ridio avisa de la 

fuga d'un psicbpata assassí. Una noia que viu so- 
la i ho ha sentit es tanca dintre de casa i se'n va a 
dormir; deixa caure la m i  i nota que el gos que 
sol estar sota el llit la hi llepa, cosa que la tran- 
quilalitza. L'endemi quan es lleva i surt troba el 
gos esquarterat: qui li llepava la m i  era el psicb- 
pata. 
21. [El gos exdtic] Uns turistes d'aquí van a un 

país exbtic. Allí, un gosset abandonat, petit i de 
pel molt curt, els segueix contínuament i juga 
amb ells. Li agafen afecte i se l'emporten. Un cop 
a casa el duen a vacunar i el veterinari els avisa 
que no és un gos sinó una especie exbtica de ra- 
ta de claveguera. 
22. [La dent de rata] Algú va a un restaurant 

xines i nota que li ha quedat alguna cosa entre les 
dents. El dentista li treu un fragment d'os i en 
analitzar-10 descobreix que és una dent de rata. 
23. [Crits al  pou] Dins un pou se senten els crits 

d'algú que hi va morir ofegat. 
24. [Les pastilles d'aprimar-se] Hi ha una classe 

de pastilles de regim que són molt eficaces: con- 
tenen cuques que sfinstal.len a l'estómac i es 
mengen tot all6 que hi entra. 
25. [Disfressat de fantasma] Algú es disfressa de 

fantasma per burlar-se d'una altra persona que 
ha de fer camí de nit, fent-li por. En comptes 
d'espantar-se, la víctima de la broma, que s'ha 
endut una escopeta, se li encara i li tira un tret; el 
bromista mor. 
26. [La casa embruixada] En una casa embrui- 

xada s'hi senten crits i hi passen tota mena de co- 
ses estranyes. 
27. [El cadirver del submarinista] En un bosc que 

s'acaba de cremar apareix un submarinista amb 
ulleres, ampolles d'aire comprimit i peus d'inec: 
se l'havia endut l'hidroavió en anar a carregar ai- 
gua a mar per apagar el foc. 
28. [El ronyó extirpat] Un noi va a un país es- 

tranger i lliga amb una desconeguda en una dis- 
coteca. Perd el coneixement i en recobrar-10 s'a- 



dona que té una cicatriu al costat: li han extirpat 
un ronyó. 

29.  [L'excursionista somnirmbul] Dues persones 
que van d'excursió queden atrapades per la neu i 
incomunicades en un refugi. Una es mor i l'altra 
finalment l'enterra, perb l'endemi troba el cadi- 
ver dintre de casa; el fet succeeix diverses vega- 
des. Un grup de rescat arriba al refugi i troba l'ex- 
cursionista, per6 ha embogit. Finalment es desco- 
breix el misteri: era somnimbul i de nit desente- 
rrava el cadiver sense adonar-se'n. 

30.  [Els peixos carnívors] En un riu o embassa- 
ment algú hi ha deixat anar uns exemplars de 
peixos carnívors que ataquen la gent que s'hi 
banya. 

3 1. [Trirfic de blanques] Una parella de nuvis va 
a passar la lluna de mel en un país exbtic. La noia 
entra en una botiga mentre el marit l'espera a fo- 
ra. No surt i ell entra a buscar-la. Els de la botiga 
neguen que hi hagi entrat. Ho denuncia a la po- 
licia, fan un escorcoll i la troben lligada i emmor- 
dassada: a la botiga es dedicaven al trific de blan- 
ques i estaven a punt d'enviar-la a un prostíbul. 

32.  [De Banyoles a Mallorca] Un dia un submari- 
nista es cansa de bussejar per la mar i se'n va a 
l'estany de Banyoles. Mentre es prepara per fer 
una immersió, apareix un vell que li diu: ((Si no 
t'agrada viatjar no t'hi llancis)). L'home es fica a 
l'estany sense fer-li cas i no torna a sortir-ne. 
L'endemi troben el seu cadiver a Mallorca, cosa 
que demostra que l'estany comunica amb l'illa. 

33. [Repoblació d 'escurgons] Per repoblar d'es- 
curcons una zona, en tiren parelles des d'un he- 
licbpter. 

34.  [La serp pel forat del wirter] La policia o els 
bombers de vegades han d'acudir a capturar una 
serp que ha aparegut a l'interior d'un habitatge. 
Hi havia entrat pujant per la conducció del witer. 

35.  [La desaparició del cadirver de l'irvia] Durant 
el viatge de vacances en autombbil a l'estranger, 
l'ivia es mor. Per evitar complicacions, la famíiia 
decideix retornar sense declarar la defunció; en 
aturar-se per dinar en un restaurant, el cotxe, 
amb el cadiver, és robat. 

36.  [Enterrat en vida] En obrir un taüt, l'esque- 
let apareix retorcat i amb els ossos de la m i  din- 
tre de la boca. Era algú que havia estat enterrat 

en vida. 
37.  [Les cendres de l'avi] Una famíiia té parents a 

America. Un bon dia reben un sobre amb una 
mena de pols a dintre i pensen: c(Mira, ens en- 
vien un sobre de sopa perqui: la tastem)), i se'n 
mengen el contingut. Al cap d'uns dies arriba una 
carta explicant que l'avi s'havia mort, I'havien 
incinerat i els enviaven les cendres. 

38.  [La serp que mama] Una criatura que enca- 
ra mama s'aprima i plora inexplicablement. La 
família vigila la criatura i quan la mare que li dó- 
na el pit s'adorm, veuen que entra una serp, el fa 
fora i li posa la punta de la cua a la boca perquk 
s'entretingui mentre ella el reemplaca al mugró. 
A les serps els agrada molt la llet. 

39.  [El follet] Quan en una casa hi entra un fo- 
llet, empipa tant les persones com els animals 
dom6stics. 


