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Un follet a Barcelona vers l’any 1730

No sabem gaires coses sobre aquest cas de follet a la capital, una 
criatura importada, de fet, del sud d’Espanya. L’única informació 
que coneixem és la que ens proporciona Benito Jerónimo Feijoo 
(1676-1764) al primer volum de les seves Cartes erudites i 
curioses (1742). Aquest frare de l’Odre de Sant Benet ens diu 
(Feijóo 1742: 353) que arribà a conèixer bé el cas, però que va 
perdre la documentació que posseïa. I escriu, llavors de memòria, 
que el follet començà a perseguir un oficial militar a la ciutat de 
Sevilla i que, al traslladar-se a la Ciutat Comtal fou seguit per 
aquesta criatura feèrica. A Barcelona estant, el cas transcendí, 
de manera que d’altres oficials es mostraren encuriosits i, com a 
conseqüència, experimentaren ells mateixos les dolenteries del 
follet. Feijoo no recorda el nom de la víctima i només ens facilita 
el d’un dels testimonis, Joseph de Velarde Cienfuegos, coronel 
del regiment de Granada, atès que el coneixia personalment, 
puix ambdós eren d’Oviedo. 
També ens manquen les dates dels fets. Feijoo dedica el discurs 
4 del tercer volum del seu Teatre Crític Universal (1729) al 
«Follets i Esperits familiars». En la seva línia racionalista habitual, 
considera que aquests tipus de successos es poden explicar 
essencialment com vulgars impostures (Feijoo 1777: 84). Anys 
després, en la missiva 41 de les seves Cartes erudites titulada 
«Sobre els follets», comença defensant-se de l’acusació de negar 
taxativament llur existència. I com que, segons l’autor, no ha fet 
tal cosa,  la impugnació que ha rebut de la «recent història del 
famós follet de Barcelona» no pot servir de prova contra el seu 
argumentari. Aquest «recent» sembla que es pot interpretar més 
o menys literalment respecte el moment d’escriure el text. Ara 
bé, no sabem quan passà això. 
Al Teatre Crític (1729) escriu que tots els casos dels quals s’ha 
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ocupat havien resultat ser falsos (Feijoo 1777: 84). En canvi a 
les Cartes erudites i curioses (1742) admet com a real el cas de 
Barcelona. El que en dóna un interval força gran. 
D’una banda, hem de considerar que dins del Teatre no tot són 
discursos, ni tampoc totes les Cartes son missives; i, que Feijoo 
entenia la presentació epistolar com tècnica formal per a arribar 
de forma efectiva als seus lectors (Álvarez de Miranda 1996: 
314; Lorenzo Álvárez 2005). 
Això no obstant, és evident que hi ha un canvi del gènere 
predominant entre els discursos i les epístoles. Aquest 
desplaçament es deu en gran part a la generació dels propis 
textos. Mentre anava escrivint el Teatre —no oblidem que 
parlem de 8 volums publicats entre 1726 i 1740 —, Feijoo 
rebia correspondència en la qual se l’interrogava sobre allò 
que exposava en els seus escrits. Sabem que el 1735 tenia 
redactades diverses missives que es publicarien en el primer 
volum de les Cartes (Álvarez de Miranda 1996: 314-315). I l’any 
següent, parlant sobre la creença en l’Anticrist, es refereix a una 
carta que sortirà més endavant (volum 7, discurs 5è).
No podem concretar si la carta que ens interessa fou una 
resposta real a un lector1. Malgrat això tenim indicis que apunten 
en aquesta direcció. La referència al follet de Barcelona es 
troba al segon paràgraf —el primer és molt breu— i només 
l’esmenta per a defensar-se contra l’acusació que «el famós 
follet» posi en entredit les afirmacions escèptiques del benedictí. 
Contràriament, al final de tot el text, afegeix una nota deslligada 
del cos en què ens parla de la pèrdua de la informació que arribà 
a posseir, afegint-hi que ja no recorda gairebé cap dels detalls 
dels protagonistes, el que duu a pensar que ha passat un temps 
considerable. Aquesta addenda està clarament dirigida als lectors 
del llibre, tret que acceptem que Feijoo es pren unes molèsties 
exagerades per a distreure’ns. 
Considerem així raonable que l’escrit sigui uns quants anys 
anterior a la publicació del primer volum de les Cartes, tractant-
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se probablement de la resposta que havia donat a un lector 
«impugnador» de la seva postura. Com feia habitualment, elimina 
les referències personals (Álvarez de Miranda 1996: 314-315) 
i afegeix una nota final independent del cos de l’epístola en la 
qual facilita al lector les escasses dades que recordava. Amb tot 
això es podria limitar vers l’any 1935 la data en la qual transcendí 
el fenomen.
Ara hem d’establir una fita inferior. Els fets es podrien haver 
donat a conèixer entre la preparació del seu text i la data de 
publicació. Això el situaria entre 1928 i 1929. I l’autor de la carta 
que hauria desencadenat la resposta de Feijoo podria haver-la 
enviat poc després de la publicació del tercer volum del Teatre. 
La qualificació de «recent» de la història la situaria en aquest 
període. Per tant, i concloent, 1728-1735 correspondria a l’interval 
temporal en el qual és més probable que els fets es fessin públics. 
Amb tot això suggerim com a data aproximada de referència més 
aviat l’any 1730 o els primers anys de la dècada dels 30.

Sobre la naturalesa del follet de Barcelona

Feijoo no dóna cap tipus d’informació sobre la naturalesa del 
follet i es limita a parlar de les seves «malignes entremaliadures» 
(Feijoo 1742: 353). No és difícil capir que resultava del tot 
innecessari explicar als lector allò que deuria conèixer bé, és a 
dir, les característiques atribuïdes a un follet. 
Feijoo fa servir el terme castellà «Duende», mot que procedeix 
segons la major part d’autoritats de «duen de [casa]», és a dir 
«amo de la casa». En el diccionari de la Reial Acadèmia espanyola 
de la llengua de l’any 1760 se’l defineix com a «espècie de 
transgressor o dimoni, que per infestar ordinàriament les cases, 
es diu així. Larvæ, Lemurs2»3. 
Els follets són descrits habitualment com a éssers invisibles o bé, 
més o menys antropomòrfics i de mida petita. Tenen la capacitat 
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de parlar tot i que sembla que no sempre la fan servir. L’hàbitat 
natural és la casa, però això no vol dir que presenti un lligam 
en l’edifici, sinó que ell mateix es considera un membre més de 
la família. Amb això es diferencia d’una casa encantada. Les 
següents tres variants d’una mateixa tradició recollides per Josep 
Romeu i Figueras a la Garrotxa il·lustren aquesta relació: 

«Una d’elles diu que una família, cansada dels sorolls 
i les malifetes del follet, va decidir abandonar la casa 
precipitadament. Van carregar la carreta de pressa i es 
van posar en camí. Però heus aquí que el noi gran de la 
casa es situà darrera la carreta i veié, tot astorat, que el 
follet anava còmodament assegut al darrera. 
L’altra versió ens conta el mateix, però amb la particularitat 
que tota la família veu el follet enfilat dalt d’un pal de la 
carreta. Llavors la mestressa li pregunta:
—Però, on vas tu, mala pell?
—Oh, veureu: allà on aneu vosaltres...
La tercera versió, recollida a Sant Feliu de Pallerols, és 
de les més freqüents. Després d’haver carregat la carreta 
prestament, procurant no fer gaire brogit, es posen tots en 
camí. La dona de la casa diu llavors:
—Espereu una mica. Ara em recordo que m’he deixat 
l’escombra...
Aleshores senten una veu que diu:
— No cal! Ja la porto jo» (Romeu Figueras 1993: 200).

Rondalles similars s’han recollit per la geografia peninsular i són 
força abundants a Andalusia4. El següent exemple procedeix de 
Ronda, a Màlaga. 

«Hi ha un lloc meravellós ubicat al vessant nord del 
Torrecilla a les rodalies de les coves del Moro, just on les 
calcàries i les peridotites es donen la mà. És fàcil d’arribar, 
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hem de prendre la via que duu des del Port de l’Home a 
l’encreuament del Port de Les orenetes, quan arribem a 
l’encreuament que es dirigeix   a Riu Verd prenem la via i 
abans d’arribar al riu a l’esquerra hi ha les ruïnes del mas 
on van ocórrer els fets.
El mas està actualment enrunat, als seus voltants es 
conserven els bancals on es conreava, hi ha alguns 
fruiters i uns enormes agaves, molt a prop, és fàcil veure 
una meravellosa deu d’aigües cristal·lines; per la riquesa en 
aigua i la fertilitat de les terres, la família dels Guerra vivien 
des de feia diverses generacions en aquest indret.
Un dia un nou inquilí va prendre possessió a la finca, es 
tractava d’un follet burleta que va començar a amargar la 
vida de la família, per a això feia tot tipus d’entremaliadures, 
tirava els plats a terra, feia sorolls de nit, deixava anar el 
bestiar, espantava els gossos, així un dia i un altre fins 
que la paciència dels Guerra es va acabar i aquests van 
decidir anar-se’n al poble de Tolox d’on procedien; quan es 
trobaven a mig camí, la senyora es va adonar que li faltava 
una paella, “la bona”, la qual no s’enganxava; llavors, el 
marit va comentar: “continua caminant poc a poc que jo 
me’n torno a buscar-la”, quan feia posat de tornar-se’n, va 
sentir una veu la seva oïda que clarament li va dir: “No et 
preocupis que la paella la porto jo”. Amb aquest panorama, 
els Guerra van decidir romandre al mas» (Rodríguez;  
Flores 2001).

De Sevilla, procedien militar i follet i és merament circumstancial 
el fet que sigui conegut a Barcelona estant. El militar fou 
traslladat, la família el degué seguir i amb tots ells la criatura, 
d'acord naturalment amb les creences de l'època. 
Tot i que les activitats del follets poden ser beneficioses, els casos 
històrics mostren la seva vessant més molesta. Entre les activitats 
descrites es citen remoure mobles, buidar sacs, tirar la vaixella 
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de la cuina, embullar troques i fils i escampar d’altres objectes. 
Tot això ens evoca la fenomenologia «poltergeist» descrita en 
temps actuals per la parapsicologia (Williams; Ventola 2011).
El següent relat de Toledo ens explica de manera irònica el 
resultat de l’activitat d’un follet:

«Coneixem una casa, en el carreró del Vicari, que hagueren 
de deixar-la uns pacífics veïns per la poc agradable 
companyia d’un petit follet intel·lectual, que s’entretenia a 
treure tots els llibres de la biblioteca de l’amo de la casa 
i deixar-los abandonats, en desordre, un cop que s’havia 
dedicat durant la nit als seus flirteigs literaris» (Pan 1932: 
104).

I els follets són venjatius. Cels Gomis i Mestre (1841-1915) recollí 
el següent cas recollit a Baza, Granada:

«Una minyona de servei tingué encara pitjor sort. Havent 
fet no sé quin tort al follet de casa seva, aquell se’n venjà 
d’una manera cruel. La Hoya s’anava á casar y estava ja 
vestida y arreglada, quan pujà á sa cambra á buscar un 
mocador brodat que tenia á la caixa de núvia. Lo follet 
aprofità l’ocasió pera fer-li caure la tapa damunt lo cap, y, 
sentant-s’hi sobre, l’escanyà» (Gomis 1895).

La posició de Feijoo

Feijóo utilitza un passatge de Fra Antonio de Fuentelapeña 
(1628-1702) de L’Ens dilucidat (1676)5 per a organitzar el seu 
examen crític sobre els follets al Teatre Critic («Follets i esperits 
familiars», volum 3, discurs 4t, de 1729). Segons aquest autor 
aquests éssers no són ni àngels, ni dimonis ni ànimes separades 
de llurs cossos, sinó animals irracionals invisibles, conseqüència 
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de la corrupció natural de vapors densos que es formen en espais 
tancats:

«Provis el primer: perquè els follets només es preocupen 
de la putrefacció dels vapors: per tant, no provenen per 
generació. Provis l’antecedent, puix els follets només es 
troben en els casalots inhabitats, o a les golfes o soterranis 
de les cases habitades on, per manca de foc de llar, comerç 
i ventilació es corrompen els vapors i les exhalacions 
grosses: per tant, s’engendren de la citada corrupció, puix 
no es percep una altra causa proporcionada» (Rodríguez 
Pardo 2010).

El benedictí troba absurda, en termes físics, la pretensió de 
Fuentelapeña. A més, adverteix, que les accions que s'atribueixen 
als follets, o són pròpies dels Esperits intel·ligents, o almenys, 
d’animals racionals: parlen, riuen, conversen, disputen. Per tant, 
és ficció el que ens explicarien sobre ells; o bé, són veritables 
esperits.
Ara bé, són aquests esperits incorporis? O hi ha darrera bromistes 
i aprofitats? Feijoo es mostra escèptic sobre l’existència real dels 
follets. En la seva anàlisi suggereix que l’èxit d’un exorcisme 
no prova l’existència dels follets, puix podria ser cosa d’una 
infestació diabòlica, punt al qual, com a religiós catòlic, no pot 
evidentment renunciar. En el punt 28, concreta la seva posició: 
«Per concloure, adverteixo aquí el mateix que vaig advertir a la 
fi del Discurs primer, que jo no profereixo sentència definitiva i 
general que sigui incapaç de tota excepció: només pretenc fer 
més cautelós el comú dels homes, perquè no es presti amb 
facilitat a l’assentiment a rumors vans. El que puc assegurar és 
que tots els contes de follets, fet que jo m’he trobat amb proporció 
per esbrinar la veritat, eren falsos. Sota aquest vel es cometen 
moltes picardies. I per això cal que en qualsevol poble on hi ha 
algun rumor d’aquests, els homes d’esperit, i penetració s’apliquin 
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seriosament al seu examen, perquè en cas de trobar impostura, 
sigui castigat l’autor» (Feijoo 1777: p. 84).
Per això, a les Cartes erudites es lamenta de les acusacions 
d’escepticisme rotund argumentant que per acceptar els fets 
del follet, han de concórrer un nombre suficient de testimonis 
convenientment qualificats. I això és el que succeí —segons 
ell— en el cas del follet de Barcelona, assenyalant que «em 
queda obert camí per admetre com a veritable (realment el 
tinc per tal) el fet del Follet de Barcelona» (Feijoo 1742: 343). 
D’això s’infereix que Feijoo considerava que el volum de militars 
implicats —i potser d’altres personalitats atès que deuria tractar 
amb elles en la seva activitat— serien suficient per considerar 
que el cas no es podia atribuir a fantasies ni a un frau. Tanmateix, 
no diu res si podria tractar-se d’una intervenció diabòlica. 

El text de Feijoo

Transcrivim a continuació la carta 41, «Sobre els follets» de les 
Cartes erudites i curioses que conté, com s’ha assenyalat, les 
escadusseres dades sobre el cas de Barcelona. Serveixi també 
per  veure’n el context. 

«1. El meu amic, i senyor: Si la vostra mercè que em té 
tanta estima, llegeix amb manca de cura els meus Escrits, 
que d’això resulta no assabentar-se de vegades del meu 
dictamen, o formar un dictamen molt distant del meu.- Què 
puc esperar dels que em miren amb indiferència? Què dels 
que no són diligents? Què dels envejosos?

2. Em fa la vostra mercè el càrrec d’haver negat 
absolutament i sense cap restricció l’existència de follets I 
suposant-me aquesta màxima, la impugna amb la recent 
història del famós follet de Barcelona i amb les notícies, 
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que d’altres dóna Alexandre el Napolità6 en els seus Dies 
Genials7. Prego a la vostra mercè que torni els ulls cap el 
discurs en què tracto dels Follets, llegint-lo amb reflexió, 
i veurà, que no hi ha en ell tal negativa universal; doncs 
trobarà una limitació considerable al número 27 i al 28 una 
protesta8, que, no profereixo (en l’assumpte) sentència 
definitiva, i general, que sigui incapaç de tota excepció. 
A sota d’aquesta advertència em queda obert camí per 
admetre com a veritable (realment la tinc per tal) el fet del 
Follet de Barcelona, i un altre tal qual cas raríssim, en què 
concorrin igual nombre, i qualificació de testimonis.

3. Si jo volgués fer ús d’una crítica cavil·losa a l’examen 
del succés de Barcelona,   podria per ventura rebaixar-li el 
grau de dubtós; perquè a la fi, quina inversemblança hi 
ha que entre sis o vuit militars, gent comunament d’humor 
alegre, es formés una càbala, per a fingir, i publicar un 
succés, de la qual no consideraven que pogués resultar 
res perillós o danyós i en què, d’altra banda, interessaven 
aquell plaer comú als fabricants de contes extraordinaris, 
de veure propagar la mentida i donar a parlar a tot el món? 
Els militars, que se citen com a testimonis oculars, eren, o 
són, jo ho confesso, nobles tots per naixement, i per ofici. 
Però aquesta circumstància en un fet, en què no intervenia 
perjudici de tercer; només qualifica el seu testimoni, diguem-
ho així, en el fur extern, i de cara a l’exterior. Està tan 
lluny de tenir-se en el món per injúria, fins i tot respecte de 
persones de la més alta qualitat, si no gaudeixen l’opinió 
de virtut molt severa, els que testifiquen sense jurament en 
casos irregulars, de la creença no pot resultar cap mal. Que 
no pocs fan vanitat de tenir per a ells una feliç inventiva, i 
es complauen molt de veure cregudes les seves ficcions.

4. A aquesta consideració que d’alguna manera debilita 
de cara en dins la testificació dels esmentats Militars, 
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podria afegir la reflexió que les entremaliadures amb 
què el Follet molestava a l’oficial, subjecte principal de la 
història, tenen tot l’aire d’aquelles joguines, amb què alguns 
homes d’humor, potser per burla i desencís, procuren posar 
en terror i confusió a altres. I no sembla molt adaptable 
aquest caràcter a les hostilitats que la Divina Providència 
permet a l’Enemic del gènere humà, per càstig, esmena, 
o exercici dels homes. Si els follets fossin el que es va 
imaginar el pare Fuente Lapeña9, és a dir, ni àngels bons, 
ni dimonis, ni ànimes separades [dels cossos], sinó certa 
espècie d’animals aeris, no serien impròpies en ells les 
entremaliadures, que es refereixen del follet de Barcelona. 
Ara bé la invenció d’aquests animals aeris té en contra seu 
la terrible objecció, que he proposat en el citat Discurs sobre 
els follets número 2.

5. Aquestes reflexions podrien, com he dit, servir a una 
crítica cavil·losa, si jo volgués servir-me d’ella  per a posar 
en dubte el succés del Follet de Barcelona. Però n’hi ha 
prou de confessar, que només una crítica cavil·losa pot 
representar-lo dubtós, per significar que l’admeto com 
a cert. En efecte, és així, i així ho dicta la bona raó. La 
incertesa, que pot inferir aquelles consideracions, només 
és incertesa metafísica, la qual és transcendent a quants 
successos creiem per fe humana i de cap manera obsta 
la certesa moral. Si el testimoni de sis o de vuit testimonis 
oculars es pot repudiar com insuficient no més perquè és 
absolutament possible que menteixin, a les fosques vivim 
tots els homes per al que demana la societat Política i 
Moral.

6. Però obsta la certesa d’aquell succés a la veritat del que 
he estampat en el Discurs dels Follets? De cap manera: 
perquè encara que afirmo, i afirmaré sempre que de manera 
absolutament comuna i regular les entremaliadures que 
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s’atribueixen als follets, són efecte, no de la malícia dels 
Dimonis sinó de l’artifici dels homes, admeto l’excepció 
d’un o un altre cas raríssim, com ho és el de Barcelona. I 
en efecte, aquest és tan estrany, que entre innombrables 
contes que he sentit de Follets és l’únic, amb qui em 
considero deutor de l’assentiment. Per tant, com per govern 
dels homes s’ha de fer judici, per allò que sobrepassa de  
manera regular, sempre que es mostri alguna aparença 
de Follet, s’ha de reputar trampa o mentida, ordenat al 
maligne plaer d’intimidar els habitants de la casa, o amb 
finalitat més maliciós.

7. Ni exceptuo de la regla general els casos que refereix 
Alexandre el Napolità. Tres són els que escriu aquest autor. 
El primer és d’una casa que hi havia a Roma, la qual en el seu 
temps era gairebé tan infestada totes les nits d’aparicions 
d’espectres, o fantasmes que ningú no s’atrevia a habitar-
la; afegint que això era cosa vulgaritzada en aquella gran 
Ciutat: Equidem memorabile hoc, & quod mirum videri 
postet, nisi pervulgata res esset, aedes quasdam Romae 
evidentissimis ostentis ita infames, ut nemo illas incolere 
ausus fuerit, quin variis umbrarum illusionibus, & tetris 
imaginibus, noctibus fere singulis inquietetur. Però no 
donant més prova del fet que un rumor popular del qual va 
poder ser autor algun mentider que fes estrèpit algunes nits 
en aquella casa, quina obligació tenim de donar més crèdit 
a aquest conte que a molts altres de Follets o Fantasmes 
que s’escampen per diversos Pobles? A part que sembla 
estrany i poc raonable que Déu permetés o obligués el 
Dimoni a niar habitualment en aquella casa, sense altre fi 
aparent més que el de fer-la inhabitable.

8. El segon cas és, el que li va explicar d’experiència pròpia 
un amic seu anomenat Gordià, a qui qualificà d’home molt 
fidedigne. Es redueix la història al fet que caminant aquest 
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Gordià, acompanyat d’un domèstic seu, a Arezzo, ciutat de 
la Toscana, i havent perdut el camí, es van veure els dos 
precisats a entrar en un territori ombrívol, aspre i desert 
fins que, apropant-se la nit, es van asseure rendits per 
la fatiga. Llavors, escoltant una veu humana que sonava 
una mica distant, es van encaminar cap a ella pensant 
trobar-se algú que els guiés pel camí. Però el que després 
de caminar un tros van trobar, van ser quatre horribles, 
i agegantades figures, com disformes ciclops, que els 
deien que s’acostessin a ells. Com a conseqüència els dos 
caminants aterrits sortiren fugint de manera precipitada, i 
van aconseguir per fi l’abric d’una barraca.

9. El fet que l’autor digui, que el seu amic Gordià era un 
home fidedigne, no penso que estem obligats a creure’l. 
Tots els que refereixen alguna historieta que coneixen 
d’oïda i desitgen ser creguts, diuen que la tenen de persona, 
o persones fidedignes. El context de la relació tampoc és 
dels més versemblants. Aquells figurats ciclops pretenen 
ser Dimonis. Amb quina finalitat habiten aquests aquell 
lloc desert on només per un accident raríssim trobarien 
a qui fer mal? Eren els dos caminants més àgils que els 
dimonis que no van poder aquests seguir-los i agafar-los? 
Podrà per ventura dir-se que estaven lligats en aquell lloc 
com al Llibre de Tobies es llegeix, que l’Àngel Sant Rafael 
va lligar al dimoni Asmodeu al desert d’Egipte superior? 
Però que aquest és un fet extraordinaríssim que per tal 
de no facilità la creença en d’altres semblants, intervenen 
testimonis seguríssims, d’aquesta manera aquells Dimonis 
no pertanyen a la qüestió que tractem; és a dir, no eren 
follets, puix eren uns dimonis lligats, i els follets són uns 
diables molt solts.

10. Per al tercer cas cal tenir més cura, perquè es presenta 
al mateix autor, com a testimoni ocular. Diu que estant malalt 
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a Roma, sobtadament se li va presentar (no expressa si 
de dia, o de nit) una dona molt bella davant del llit en què 
jeia. Davant l’extraordinària aparició, dubtant al principi 
si era somni o realitat, després que s’assegurà bé que 
estava despert i els seus sentits perfectament clars, li 
preguntà a la dona qui era. A això ella, com fent mofa, no 
donà més resposta que repetir la mateixa pregunta que ell 
feia; i, després de mirar-lo atenta una llarga estona, se’n 
va anar.

11. Jo no sé realment si Alexandre el Napolità professava 
una severíssima veracitat perquè una veracitat ordinària, 
o no més que mitjana, no és prou fonament per creure 
coses extraordinàries. Com ja he advertit, no únicament 
en una part del Teatre Crític, el fingir doncs i publicar 
portents porta amb si una mena de delectació, que tempta 
fortíssimament fins i tot a homes força amants de la veritat, 
i que amb referència a objectes convencionals, no falten 
a ella. Això vol dir, que mentrestant que no ens consti que 
l’autor citat fos d’una sinceritat incontrastable, no estem 
obligats a creure en aquella aparició. Això dic, en el cas que 
fos aparició perquè de les paraules de l’autor no s’infereix 
amb certesa, que realment ho fos, si només ell la va tenir per 
tal. Va poder aquella dona entrar a la cambra sense que ell 
se n’adonés, per estar distret o mig adormit i tenir girada la 
cara cap a la part oposada; i, per tant, creure falsament que 
s’havia format aquella bella imatge a la mateixa estança. 
En acabar-se la visió no s’explica en termes que sonin 
que s’esvaís o desaparegués en la forma que es desfà 
la presència dels espectres: Cum diu, escriur, em fuisset 
intuita, discessit. I la veu discessit més aviat significa, que 
la dona va sortir pels seus passos comptats de la quadra, 
que no pas desaparició sobtada.

12. Però, - i si es donen les dues coses? a saber, que ni 
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l’autor menteixi, ni l’objecte presentat fos real, una veritable 
dona. Pretenc que, ni admès un ni l’altre se segueix 
l’existència d’un follet en el cas proposat. Doncs quina 
sortida hi ha? Vaig a dir-ho: ja s’ha vist abans: que estava 
l’autor malalt i la seva manera d’explicar-se dóna a entendre 
fortament que la malaltia era greu. D’una malaltia lleu o que 
no és greu, ningú no que parli amb propietat, diu, que està 
oprimit per ella. Hem, doncs, de suposar febre una mica 
intensa, la qual admesa, quina cosa tan versemblant, que 
per lesió de la facultat interior que recull les impressions 
exteriors (símptoma que permanent o passatger, intervé en 
moltes febres) se li representés com situat dant els seus 
ulls un objecte que de cap manera existia?

13. Em va passar que, estant malalt en el nostre Col·legi de 
Salamanca amb febre que em durà alguns dies, un d’ells, 
un condeixeble, adonant-se que jo estava angoixat per la 
set, i sabent que jo em delectava per la llet, em va portar 
d’amagat una porció d’aquest amable licor en un atuell de 
vidre. I deixant-me-la en la cel·la sobre una taula a curta 
distància del llit, se’n va anar. Vaig posar els ulls en el vidre, 
i se m’ha representar amb l’expressió més viva que el licor 
contingut era vi negre. Tot i que durant una bona estona vaig 
aplicar la vista amb tota la intensitat que vaig poder, vaig 
percebre el color d’aquest vi en tota perfecció i res més. 
Quedant-me, no obstant això, algun recel que fos il·lusió 
ocasionada de la febre, puix era difícil que l’amic (que era 
home en tot el seu procedir molt natural) se’m burlés de mi  
presentant-me vi en lloc de llet, prenent el vidre me’l vaig 
dur al llavi; i, fins que al paladar vaig percebre clarament 
el gust de la llet, no vaig reconèixer que ho fos.

14. Si a algú se li fes difícil [d’entendre] que produint la febre 
aquella lesió a les capacitats de percepció, deixés a l’ànima 
incapaç de fer la reflexió que la representació del vi fos 
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potser efecte de la mateixa lesió, li preguntaré sobre aquell 
que al seu parer dormint veu clarament tal o qual objecte i 
sense despertar, entra després per reflexió en el dubte de 
si de cas allò era somni10. No obstant això, no només m’he 
fet aquesta reflexió en somnis moltes vegades, sinó també 
a diverses persones els  he sentit també haver-la fet.

15. Hi haurà potser també qui discorri que l’error no prové 
llavors de la imaginació, sinó dels ulls, on va poder la febre 
causar alguna alteració, per la qual el color de la llet es 
mostrés com de vi negre. Però contra això hi ha que no vaig 
percebre cap canvi en el color de tots els altres objectes. 
La blancor dels llençols, gairebé semblant a la de la llet, 
se’m van presentar llavors com sempre.

16. Aquest cas és l’únic que m’ha passat similar al Alexandre 
el Napolità, ometent com impertinents a l’assumpte els 
deliris comuns dels enfebrats; perquè he de suposar, que 
no va ser d’aquesta espècie el d’aquell autor. De la relació 
s’ha de col·legir que per a tots els altres objectes i en tota la 
resta de la malaltia les seves potències internes van gaudir 
lliures i ben aclarides.

17. Al mateix principi (tot i que també a un altre diferent) es 
pot reduir un altre succés que anteriorment a les citades 
refereix el mateix autor. I malgrat que sona aparició de 
difunt, amb més raó, en el cas que hi hagués realitat en ell, 
es podria reputar cosa de Follet. El cas és com segueix:

18. Un noble romà, trobant-se molt apurat dels seus mals, 
tractà d’anar a prendre uns banys que hi ha prop de Nàpols, 
esperant algun benefici d’ells. L’acompanyà en el viatge un 
íntim amic seu. Però en el camí se li agreujà tant el mal al 
noble, que va ser necessari ficar-se al llit en un fonda, on 
va morir als pocs dies. Va cuidar-se de les exèquies l’amic i 
de tota la resta de coses que en aquella situació convenia. 
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Fet tot això, es va posar en camí per tornar a Roma. A la 
nit, del primer jorn, havent-se ajagut al llit, abans d’entrar 
en el somni, gairebé amb el mateix aspecte macilent amb 
que l’havia vist poc abans de morir, se li va aparèixer 
el seu difunt amic. Li preguntà qui era, tot que estava 
gairebé totalment fora de si per la por. Però l’aparegut, 
sense respondre paraula, traient-se el vestit, se li ficà al llit, 
acostant-se a ell en posat d’abraçar-lo. Aquí el viu, gairebé 
tan mort de por com el mort, va fer algun impuls per apartar-
lo d’ell, desviant-se al mateix temps a l’oposat marge del 
llit. D’aquest fet, indignat, el difunt després de mirar-lo amb 
aspecte sorrut, com increpant la seva desdenyosa i grollera 
manera de procedir, sortí del llit i, tornant a agafar el seu 
vestit, desaparegué. Cal afegir en la relació que, havent 
tocat el difunt amb un peu a l’amic, el notà tan intensament 
fred que cap gel li va semblar comparable a aquella fredor. 
El que va resultar de l’aparició va ser que l’amic del mort, 
pel gran terror que va patir, emmalaltir tan greument que 
es veié a punt de morir.

19. Diu també Alexandre el Napolità que aquesta història 
li va referir el mateix subjecte protagonista, afegint així 
mateix que tenia molt experimentada la seva bona fe. 
Podem aplicar la mateixa reflexió que abans hem fet amb 
el conte de Gordià, perquè milita la mateixa raó.

20. Ja a dalt deixo dit que aquest succés, si es vol admetre 
com a veritable, encara que sona a aparició de mort, amb 
més seguretat s’ha de reputar joguina de Follet, que va voler 
fer el paper de difunt. Les aparicions de difunts demanen 
no només permís sinó també més acció positiva de la 
Divina Providència. I no com vulgui, sinó d’una Providència 
extraordinària. Qui creurà que Déu, obrant contra les regles 
de la seva ordinària Providència, disposa l’aparició d’un 
difunt a un amic seu, no per a un altre efecte que esglaiar-lo; 
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i, mitjançant del terror, fer-lo emmalaltir greument? Així, per 
apropar una mica la història al grau de creïble, és menester 
dir que l’aparegut no va ser difunt, sinó follet. Però jo no 
crec, que fos ni Follet, ni difunt, sinó mera il·lusió.

21. Es pot explicar això de dues maneres. El primer és el 
que vaig proposar sobre el cas que de si mateix explica 
Alexandre el Napolità. És a dir, que aquella aparició va ser 
un mer error de la imaginació ocasionat per la malaltia. Però, 
com va poder ser-ho si la malaltia va seguir a l’aparició? 
Això nego jo, encara que soni així en la Història. La relació 
diu, que immediatíssimament amb la força del terror, caigué 
malalt: Quo timore familiaris ille percitus, sobtada vaig veure 
morbi correptus, & c. Encara que la malaltia comencés una 
breu estona abans, va poder estar distret i no advertir-ho. Va 
poder, encara que ho advertís, pel terror que li provocà, fer-li 
perdre la consciència del fet. Va poder jutjar aquell primer 
indici del mal per una indisposició transitòria, i inconnexa 
amb la resta. En fi, va poder començar la malaltia actuant 
només al cap, mitjançant una espècie d’alteració, que torbés 
l’enteniment o les seves facultats de percepció. 

22. Ni contra això últim ha d’oposar-se que, si fos així, en 
tota la resta del mal romandrien les facultats de percepció 
torbades, puix moltes vegades, i fins i tot les més, no tot el 
temps que dura una malaltia produeix els mateixos efectes. 
Hi ha privació de la son una nit i una altra no. Inquietud en 
un moment i en un altre no. Dolor que no s’estén més d’un 
minut. Ira o enuig que no passa d’un moment. Però he 
observat especialment als inicis de les malalties una mica 
greus, que sovint se sent alguna molesta novetat en què 
s’explica la mala disposició del cos, abans de donar-se a 
conèixer en el pols, o en alguna altra d’aquells senyals que 
com a efectes morbosos noten comunament els metges, 
i que cessa quant venen aquests senyals o quan entra la 
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febre. Perquè llavors la influència de la causa morbífica 
difonent-se a altres parts diferents de la que obrava al 
principi, produeix altres efectes. Així, abans de manifestar-
se la febre, se sol sentir, adés una especial torbació de 
l’ànim, adés una gran malenconia o una insòlita gana, o un 
neguit extraordinari, o una disposició a enfadar-se molt per 
qualsevol motiu nimi, etcètera, gairebé sempre aquestes 
estranyes disposicions cessen o es redueixen al declarar-se 
la febre. Aquest va poder ser el primer efecte de la malaltia 
en el subjecte de la qüestió, abans de sentir l’ardor de la 
febre d’aquella lesió de les seves facultats de percepció. 

23. La següent manera d’explicar aquella aparició, de 
manera que fos purament imaginària, és discórrer que 
l’aparició fou somiada. - Però al despertar, no havia de 
conèixer el subjecte que havia estat somiat? Responc que 
no. Un somni molt viu fa una impressió tan forta que queda 
la imatge a la memòria amb aquella representació clara 
que és pròpia del que s’ha vist, o palpat. Crec que no hi 
ha cap home que no dubti si va sentir tal cosa realment o 
si va somiar-la. A mi m’ha passat diverses vegades. Afegiu 
alguns graus de vivesa al somni i ja no serà dubte sinó 
persuasió que ha esta realitat. En els somnis terrorífics com 
és l’aparició d’un difunt és més natural això, per la profunda 
impressió que fa a l’ànima l’objecte somiat.

Nota:
Vaig tenir una relació molt individual del cas del follet de 
Barcelona, però la vaig perdre no sé com. La idea que em 
va quedar, és que el Follet va començar a perseguir [319] 
un militar a Sevilla, el qual passà després a Barcelona, 
seguit sempre d’aquell inoportú company, que en aquesta 
darrera ciutat, havent-se fet públic el cas, alguns altres 
militars procuraren en diverses ocasions examinar la veritat 
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dels fets, i van experimentar les malignes entremaliadures 
del follet sobre ells mateixos. L’únic militar dels que van 
ser testimonis, no me’n recordo del nom, per ser natural 
d’aquesta ciutat i haver-lo conegut un temps, és el senyor 
Joseph de Velarde Cienfuegos, coronel del regiment de 
Granada» (Feijóo 1742: 343-353).

         Josep Fígols

     Jordi Ardanuy
 

Notes

1 Les epístoles, llevat d’uns pocs casos en què romanen les 
inicials dels destinataris originals, queden englobats sota la 
fórmula «Vmd» (vostra mercè). D’altra banda, Álvarez de Miranda 
(1996) ha estudiat les diferències entre els discursos i les cartes. 
Però queda molt lluny de les nostres possibilitats una anàlisi 
formal del text que ens permetés avançar en aquest sentit. 
2 Les larves són éssers de la mitologia romana que amagaven la 
seva autèntica forma —el significat del terme és «emmascarar— i 
es presentaven sota aspectes esgarrifosos i temibles. Sovint 
se’ls relaciona amb els lèmurs, corresponents a les ànimes dels 
difunts que turmentaven els vius com a resultat de no haver rebut 
acurada sepultura o que en vida havien dut una vida perversa. 
Durant l’època republicana i imperial de Roma, els dies 9, 11 
i 13 de maig del calendari julià —22, 24 i 26 de l’actual—es 
dedicaven a apaigavar a uns i altres mitjançant rituals domèstics 
de la Lemuràlia (o Lemúria). El cap de família s’aixecava a mitjanit 
i tirava fesols negres darrere d’ell evitant de totes totes mirar-hi. 
Es suposa que els lèmurs, igual que d’altres morts pertorbadors, 
s’entretenien a recollir-los i no molestaven la família. Convé 
assenyalar que el negre és el color adequat per a les ofrenes a 
les deïtats ctòniques i és el color amb el qual es descriuen els 
fantasmes en el món clàssic.
3 Fem notar que en l’edició de 1817 es percep l’impacte de la 
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il·lustració en una nova que és crítica amb la seva existència 
real: «Esperit que el vulgar creu que habita en algunes cases i fa 
entremaliadures, causant-hi sorolls i estrèpits». Aquesta definició 
es mantingué fins l’any 1992: «Esperit fantàstic del que es diu 
que habita en algunes cases i fa entremaliadures, causant-hi 
trastorn i estrèpit. Apareix amb la figura de vell o de nen en les 
narracions tradicionals». Observem ja aquí que obertament se’l 
descriu com a fantàstic i se’n dóna una imatge en l’imaginari 
tradicional castellà.
4 I fins i tot s’exportaren a terres americanes com el conegut follet 
del bací de Costa Rica. 
5 Antonio de Fuentelapeña (1676). El ente dilucidado. Discurso 
único novísimo que muestra hay en la naturaleza animales 
irracionales invisibles, y cuáles sean. Madrid: Imprenta Real.
6 Alessandro Alessandri o Alexander ab Alexandro (1461 – 1523), 
un jurista.
7 Dies Geniales.
8 Referència al capítol «Follets i esperits familiars» en el Teatre 
Crític Universal, al volum 3, discurs 4t, de 1729 que s’ha esmentat 
més amunt.
9 Fra Antonio Fuente Lapeña. El ente dilucidado. Madrid, 1677, 
4a secció, subsecció 5ª.
10 Més o menys el que avui s’identificaria amb un somni lúcid. 
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