
Un conte recull la llegenda i les històries que envolten el monument que presideix la plaça Major de Maçanet de Cabrenys

La barra de Rotllan, símbol d’un poble
TRADICIONS FA UN SEGLE ES VA CONSTRUIR EL PEDESTAL DE PEDRA DE GRANIT QUE HI HA A LA BASE

J. M. Bernils l maçanet de cabrenys

La plaça Major de Maçanet 
de Cabrenys conté el sím-
bol més identificatiu del 
poble, la barra de Rotllan. 

La llegenda i la tradició oral es 
barregen a l’hora de conèixer el 
seu origen, tot i que els darrers es-
tudis de l’historiador local, Pere 
Roura, han permès determinar 
una mica més la seva història. A 
finals del segle XVII ja es parla de 
la barra, que hauria estat un sím-
bol de domini dels barons de Ca-
brenys, i tot apunta a què va ser 
col·locada allà pels mateixos ve-
ïns després de ser redimits d’al-
gunes obligacions feudals.

Conscients que qui perd els orí-
gens, perd la identitat, Robert Oli-
va, juntament amb Joana Bassa-
gañas i Laia Sisteró, va decidir 
elaborar El poble i la barra, un 
conte per a petits i grans que es 
va representar el passat 2 de no-
vembre. “Es tracta d’un relat ficti-
ci, però que ens acosta als verita-
bles fets que van portar a que una 

del món. Nosaltres en tenim lo-
calitzada una a Alemanya i una 
altra a l’Índia. Un altre fet que cal 
destacar és que, malgrat el pas del 
segles, no està rovellada, fet que 
demostra que va ser construïda 
amb ferro de qualitat. Alguna de 
les històries que s’explicaven era 
que s’havia construït a la farga de 
l’Olivet, però la cronologia no lli-
ga”, conclou Robert Oliva.

caracterÍstIQUes. La barra de 
Rotllan mesura 3,70 metres d’al-
çada, des de la part visible fins al 

inferior, que s’estreny suaument 
fins a 20 centímetres a la punta. 
El pedestal és de pedra de granit, 
de formes arrodonides, amb uns 
muntants corbats que emmar-
quen quatre seients. La seva base 
fa uns tres metres de volt”. Aquest 
pedestal sembla que va ser cons-
truir l’any 1914, és a dir ara fa un 
segle. A la foto que il·lustra aquest 
reportatge no hi ha apareix la basa 
ja que va ser feta a finals del segle 
XIX i forma part del conegut Àl-
bum Rubaudonadeu que es con-
serva a la biblioteca de Figueres.

En concret, Roura explica que “el 
1914, com que els carros s’engan-
xaven amb la barra i la sollevaven, 
es va creure convenient fer-hi un 
pedestal de pedra per preservar-
la. El propietari, Joaquim Olivet, 
enginyer de camins, fou qui di-
buixà el croquis d’aquest suport. 
També la barra fou encarada amb 
la façana de la Societat. En aquest 
temps es va posar una bombeta al 
centre de l’anella”.

Tot i els seus orígens, la llegenda 
sempre ha donat protagonisme a 
l’heroi Rotllan com a artífex de la 
barra i fins i tot de la creació del 
poble. Una de les llegendes asse-
nyala que un cop de retorn a Fran-
ça, després d’alliberar la penín-
sula dels àrabs, va llençar la barra 
de ferro que li havia servit d’arma 
des del pont de Ceret. El gegant 
indicà que “alló on la meva vara 
caurà, Maçanet de Cabrenys se-
rà”. L’estri va creuar la muntanya 
de les Salines, va rebotar amb el 
castell de Cabrera i va anar a cau-
re al mig de l’actual plaça, al vol-
tant de la qual s’hauria creat el 
poble. Una altra versió assenyala 
que va ser llançada des del castell 
i una darrera indica que Rotllan, 
en tirar-la a l’aire, va dir “Ja està 
massa net”, en referència a que el 
país estava alliberat i ja no li calia 
l’arma. Tot plegat, però, ben lluny 
dels seus orígens.

El símbol identitari de Maçanet 
de Cabrenys també ha estat mo-
tiu d’inspiració per a poetes i es-
criptors. Així, hi ha referències en 
poemes de Jacint Verdaguer i Car-
les Fages de Climent i en una obra 
de Pere Corominas, entre altres. 
Ara, un conte immortalitza la se-
va història. n

representaciÓ. coincidint amb la celebració de la Fira de la castanya, el passat 2 de novembre, es va escenificar el conte a la plaça Major de Maçanet

Finals del segle XiX. aquesta és una de les imatges més antigues que es conserven sobre la barra ÀLBUM RUBAUDONADEU
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cim de l’anella. El pedestal que 
l’envolta té una mida de 90 cen-
tímetres i se sap que està enter-
rada uns 90 centímetres més. Tot 
plegat suposa que té una llargada 
total de 5,50 metres. L’anella té un 
diàmetre de 40 centímetres i està 
soldada a la barra amb el sistema 
de forja. Se li calcula un pes apro-
ximat d’uns 200 quilos.

L’estructura de tot el conjunt no 
és cilíndrica, sinó quadrangu-
lar, amb cares irregulars. Com 
explica Pere Roura, “té un perí-
metre de 30 centímetres a la part 

barra presidís la plaça del nostre 
poble”, expliquen.

Oliva reitera que “la barra ens 
uneix com a poble i reforça la nos-
tra identitat. Per això volíem que 
les noves generacions, els més pe-
tits del poble, coneguessin el seu 
origen, ara que en sabem noves 
dades històriques, i puguin sen-
tir-se’n ben orgullosos d’aquest 
símbol. Crec que la representa-
ció va ser ben acollida i va agradar 
a petits i grans. El nostre objec-
tiu passa, ara, per editar-la com a 
conte”. Enfilar-se a dalt de la bar-
ra i tocar l’anella és un costum ha-
bitual per a cada mainada de Ma-
çanet. Ara, quan hi pugin, tots sa-
bran que s’estan recolzant en un 
tros de la seva història. 

La documentació trobada ara 
determina que, des de fa almenys 
600 anys, la barra estava situada 
a la plaça Major. “D’aquest tipus, 
per l’alçada i les seves caracterís-
tiques, n’hi ha molt poques arreu 
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ROBERt OLIVA, jOANA BAssAgA-
ñAs I LAIA sIstERó VAN ELABO-
RAL “EL pOBLE I LA BARRA”
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tOt ApUNtA A qUE VA sER pOsA-
DA pELs VEïNs EN sER REDIMIts 
D’OBLIgAcIONs fEUDALs


