




















	

Eloi Ysàs Trias 

 

 

Emmascarats amb mascara 
 

 

1. Introducció 

 

La màscara, com a element dramàtic, ajuda a què l’actuant pugui encarnar altres 

personificacions diferents a la seva aparença. Ara bé, d’entre les diverses maneres 

d’emmascarar trobem que la mascara, per ser una substància que enfosqueix i embruta, és una 

de les matèries més utilitzades a l’hora de representar figures arquetípiques de l’alteritat. Així 

és que, amb aquesta guisa, és possible veure la personificació de la mort, de l’home salvatge, 

d’animals bestials i dimonis. Però, a banda de les figures fantàstiques, històricament, també 

s’ha caracteritzat amb estalzim aquells grups considerats humils, marginals o de mala 

reputació, com ara els pobres, els histrions o els estrangers de pell fosca vinguts de l’orient o 

d’altres territoris llunyans. En síntesi, amb aquest article volem presentar la dimensió de la 

mascara com a màscara en la cultura popular tot centrant-nos en les festes tradicionals 

d’hivern, en les quals veiem que aquest tipus d’emmascarats tenen més impacte espectacular i 

identitat. 

 

2. Lligams etimològics entre mascara i màscara 

 

Per començar, hem de dir que mascarar, «sollar de sutge, carbó o altra cosa negra», i 

mascara, «taca, sutzura moral», és arrelat i antic especialment al català (s. XIV), i més encara 

al llengua d’oc (s. XIII) on trobem masará, «brut», masar, «sutge», i mascarat, «traïdor». 

Referent al mot màscara, «carota, disfressa», aquest prové de l’italià màschera (s. XII), que 

en francès és masque semblant a maschier, «fingir, dissimular» (s. X); si busquem més enllà 

del Mediterrani europeu ens trobem amb el mot àrab másḫara (s. XII), «joglar, bufó, 

pallasso», el qual deriva de l’antic verb corànic sáḫir, «burlar-se (d’algú)». Tanmateix, la 

relació existent amb el mot masca, «bruixa, espectre, fantasma», el qual ja es documenta a 

Itàlia al segle VII potser ja en el sentit més de «màscara», posa en dubte la procedència 



	

aràbiga. A la recerca d’una etimologia germànica, Karpf proposà el mot longobard maska, 

«xarxa», significat del qual hauria pogut evolucionar a «vel emprat com a antifaç», «carota», i 

després «bruixa», o viceversa. Dit això, trobem molt interessant compartir la hipòtesi del 

lingüista suïs Jacob Jud, el qual incideix sobre la necessitat de tenir en compte la família de 

l’occità i català mascarar (emmascarar, ensutjar) quan s’estudia l’origen de màscara (carota, 

disfressa) i masca («bruixa»), insinuant que aquella pogué ser l’acció primitiva. I, en efecte, la 

relació semàntica és idèntica en tots dos sentits: la bruixa s’emmascara en sortir per la 

xemeneia, i ho fa també amb el doble objecte de fer por i per disfressar o dissimular la seva 

identitat; mentre que la forma més elemental de disfressa carnavalesca consisteix a omplir-se 

la cara de mascares. (COROMINES: 111-16) 

 

3. Algunes referències festives remotes 

 

Com que màscara i mascara són dos mots etimològicament relacionats des d’antic, és 

lògic pensar que ensutjar per emmascarar sigui una forma de caracterització evocadora de les 

primeres màscares, de ritus ancestrals, que es perden en la memòria del temps. Doncs bé, 

Ateneu el literat (s. II-III) quan parla de les Fal·lofòries –processons fàl·liques associades a 

l'origen de la comèdia segons Aristòtil i pròpies de les festes Dionisíaques rurals, que se 

celebraven a l’hivern– ens descriu que els ithyphallo, «fal·lus erectes», portaven màscares 

representant homes embriagats, mentre que els phallophoroi, «portadors del fal·lus», no duien 

màscara però anaven empastifats de sutge (ARISTÒFANES: 10).1 Pel que fa a la Grècia actual, 

podem trobar certes recreacions populars que parodien aquelles antigues processons 

fàl·liques, en concret «el Carnaval obscenitat» de Santa Anna (nord d’Eubea) on joves amb la 

cara ensutzida es disfressen de sacerdots estrafolaris portadors de grans fal·lus, i promouen 

l’embriaguesa, les cançons satíriques i els balls desenfrenats (Parmaklis – Mourgias).  

L’antiguitat clàssica queda massa lluny dels nostres dies per trobar quelcom que hagi 

perviscut inalterat, però a l’edat mitjana sí que es generà un corpus festiu del que encara ara 

trobem traces. Per tal d’esbrinar si la mascara era present en personatges festius del folklore i 

la teatralitat medieval no podem obviar revisar l’obra del pintor flamenc Pieter Brueghel el 

Vell. Així, en el Dia ombrívol (1565, Museu d’Història de l’Art de Viena), quadre que 

																																																								
1 Agraeixo a en Jesus Carruesco per la dada. 
2 Gran part de les referències d’aquest apartat les podeu trobar més explicades en la meva tesi doctoral Els 



	

representa el temps entre gener i març amb l’activitat principal de la poda d’arbres, es deixa 

entreveure un noi, en segon terme, que branda una granera amb les dues mans i va amb el cap 

completament tapat per una mena de màscara negra. Al davant de l’enigmàtic emmascarat, 

com a escena principal, veiem dos nois que duen del canell un nen que porta un  fanal a la mà 

dreta, al front una corona  pintada sobre una visera de paper i dos  coixins lligats, un a 

l’esquena i l’altre al pit, d’on  penja una esquella. El noi  de l’esquerra va amb vestit talar i 

capell  d’eclesiàstic i el de la dreta es duu a la  boca una gofra i a l’altra mà n’ostenta una 

altra. L’infant coronat, com a rei d’innocents, i els altres vailets disfressats ens indiquen que 

ens trobem en temps d’alteració de l’ordre social establert, més concretament de llibertats dels 

més jovencells, segurament, pels volts d’Epifania, tot plegat en relació amb algun joc de 

carnaval (MASSIP: 57). 

 

4. Pervivències dins del calendari tradicional2 

 

A la tardor, quan la foscor de la nit comença a prendre terreny a la claror del dia, el foc va 

agafant presència a la llar i en tota festa comunitària sobretot d’àmbit rural. No obstant, aquest 

estimat element ve acompanyat del seu residu igni, poc volgut, que ho ennegreix tot, i que per 

la seva aparença fosca és susceptible de ser interpretat, simbòlicament, i inconscientment, 

com un esperit maligne, situat a l’altra cara del caliu i de l’agradable llum del foc. Així és 

que, sense voler-ho, qui més qui menys topa amb la molesta mascara; per exemple, ningú que 

vulgui castanyes la vigília de Tots Sants s’escapa de tacar-se les mans de carbó. I a partir de 

Sant Martí, el punt d’inflexió habitual de la tardor, temps de primers vins i matances del porc, 

de fires que omplin el rebost per l’hivern que s’apropa, era usual que en els tiberis al voltant 

de les fogueres sorgissin els jocs de saltar-les i mascarar-se amb les seves restes. Però no és 

fins a la vigília de Sant Nicolau que comencen a sortir les màscares obscures típiques de 

l’hivern; mascarades que s’allarguen fins la mort del Rei Carnestoltes, amb el consegüent 

Dimecres de Cendra, moment en què els capellans imposen als fidels la mascara en forma de 

creu al front com a símbol de penitència. 

 

4.1. El cicle nadalenc 

																																																								
2 Gran part de les referències d’aquest apartat les podeu trobar més explicades en la meva tesi doctoral Els 

Balls de l’ós als Pirineus, estudi teatral d’un ritu europeu d’hivern i en la propera publicació Els balls de l’ós: 
Carnavals dels Pirineus i altres festes tradicionals d’hivern europees. 



	

 

L’arribada de Nicolau (6 de desembre) enceta les festes dedicades als més menuts, en les 

quals, al nord-est de França, Bèlgica i Alemanya, el vell de barbes blanques no ve sol, sinó 

acompanyat pel seu doble de barba fosca. Tradicionalment aquest barbut d’aspecte boscà i 

sutjós, a més de vestir hàbit monacal, duu un cinturó amb picarols i una corda o cadena, amb 

la qual el mena el sant, esgrimeix unes branques o un fuet per assotar els nens malcriats i 

amenaça en emportar-se’ls amb el sac o cistell que carrega a l'esquena. Així doncs, l’afable 

Pare Noel reparteix dolços i felicita els bons minyons mentre que el seu servent obscur 

espanta i dóna carbó. Aquest personatge aspre, advers a Sant Nicolau, típic del folklore 

alemany on és conegut generalment amb el nom de Knecht Ruprecht, «Criat Diabòlic», és una 

figura que es troba documentada, a partir del segle XVII, en la processó de Nadal de 

Nuremberg (SIEFKER 1997: 150). La versió més malèfica d’aquestes figures que surten amb 

Sant Nicolau perviu en els dimonis dels Alps austro-bavaresos anomenats Klaubauf o 

Krampus –de krampen, «urpa». Unes criatures infernals, que agiten cadenes i fan sonar 

esquelles al seu pas, representades amb màscares banyudes que treuen la llengua i disfresses 

peludes amb pells ovines, com a Bad Gastein, o de palla com els Buttnmandl de 

Berchtesgaden. Pel que fa a la utilització de la mascara, una de les escenificacions que trobem 

més interessants és la que té lloc a St. Roman (Alta Àustria), on passada una processó, de 

personatges de blanc i amb cucurulls, capitanejada pel vell religiós, avança la Mort amb la 

falç tot obrint pas a uns Krampus ensutjats que emmascaren a les noies i nois. 

D’entre tots els personatges existents que acompanyen a Sant Nicolau els més simpàtics 

són uns patges maquillats de negre, que als Països Baixos responen al nom de Zwarte Piet, 

«Peret Negre». Tradicionalment es diu que en Peret té la cara negra perquè és un africà vingut 

d’Espanya, però hi ha qui diu que no és de color sinó que duu el rostre ennegrit d’entrar a les 

llars per les xemeneies quan entrega els regals. On no desentona que personatges «moros» 

portin els regals és a Alcoi, localitat d’Alacant reconeguda per la seva festa de Moros i 

Cristians. En aquest cas, els patges també anomenats «Negres» surten la vigíla del 6 de gener 

en la Cavalcada dels Reis Mags –documentada des de 1866. Aquests joves maquillats de 

negre són un exèrcit de servents dels tres Reis d’Orient que entreguen regals casa per casa, 

entrant pels balcons amb llargues escales; un model de cavalcada, molt emocionant i 

impactant pels infants, que també executen a Igualada.  



	

Una figura italiana que aquest dia també duu regals o carbó, però és de caire més pagà que 

els bíblics tres Reis d’Orient, és la bruixa Befana, la qual rep aquest nom en assimilació al 

mot Epifania o de la divinitat Strenia relacionada a la festa romana en que s’intercanviaven 

regals a l’inici de l’any. Representada amb una granera i un vestit fosc tot tacat de sutge, i 

sovint també amb un cubell de recollir les cendres, ens fa pensar en l’etimologia de mascara i 

màscara relacionada a l’antic mot masca, «bruixa», que ja hem explicat anteriorment. 

D’entre tots els barbuts nadalencs, el que actualment evoca amb més originalitat com 

hauria pogut ser el vell o el pare del solstici d’hivern, abans que fos cristianitzat, és el 

carboner Olentzaro –d’onenzaro, «temps del que és bo». Aquest personatge solitari del 

folklore basc, atret pel bon menjar i el bon beure, descendeix de les muntanyes per Nadal amb 

un sac ple de carbó o regals. L’al·legoria no pot ser més clara, doncs, amb el carbó que 

subministra alimenta la llum, el foc, de les cases. Podem pensar que, antigament, en molts 

pobles rurals, altres Pares Noels, reminiscents de la mítica imatge del salvatge, baixaven de la 

muntanya amb un arbre o un gran tronc a l’esquena destinat a ocupar un lloc especial al costat 

de la llar de foc. D’aquest context, a Catalunya tenim el Tió, la soca animada que la mainada 

alimenta i després bastoneja perquè cagui torrons i algun que altre present. No obstant això, 

abans, el Tió, la Troca, el Cachafuòc (en occità), la Tronca o el Tizón (en aragonès), era 

objecte d’un ritual de protecció i abundància que per Nadal se’l feia cremar a la llar de foc 

consumint-lo a poc a poc, al llarg de dotze nits, fins a Epifania; com el tronc de Yule, de les 

festes precristianes del solstici d’hivern del nord d’Europa. De fet, el tizón és un «tronc 

parcialment cremat», i d’aquí el verb tiznar, «mascarar». Així és que, d’aquestes festes de la 

llum que culminen per la Candelera, dedicades també a facilitar el trànsit de les ànimes dels 

morts, surten tot un reguitzell de personatges tacats de mascara.  

 

4.2. El cicle carnavalesc 

 

A Tras-os-Montes (al nord de Portugal) se segueixen celebrant un seguit de ritus de vella 

estirp, relacionats al gran foc que els mossos, després de la Missa del Gall, encenien i 

mantenien fins al dia de Reis. Com ara, els tres adolescents de la localitat de To que el matí de 

l’1 de gener escenifiquen la visita de l’hostil Farandulo, un xitxarel·lo ensutjat que prové de la 

fogata. Es tracta d’una festa d’Any Nou que gira entorn d’una capta amenitzada amb músics i 

la representació de l’ensutjat Farandulo que intenta encalçar la Sécia, una donzella presumida 



	

interpretada per un noi transvestit amb un mantó blanc, que és custodiada pel Moço. 

L’emmascarat es caracteritza per actuar de manera arrauxada abillat amb una alta corona de 

cartró amb el dibuix d’una calavera, un collar d’ossos, una faldilla i armat amb un bastó 

bifurcat, que utilitza com a ast, per recollir les llonganisses de la col·lecta. Al llarg del 

recorregut, el foragitat emmascarat i el valent mosso escenifiquen una lluita de contraris, una 

sort de dansa, on l’advers Farandulo no arriba a tocar mai el noi disfressat de donzella, però 

aconsegueix entrar a les cases i macula amb mascara els rostres de les noies solteres. Aquesta 

estructura dramàtica amb els seus tres intèrprets la podem equiparar a la facècia carnavalesca 

de la Festa de l’Ós d’Arles de Tec, en la qual un jove que fa de valent paranyer utilitza com a 

esquer la seva companya Roseta –un xicot transvestit– per atreure un ós, mascarat ursí que és 

capturat però com és d’esperar s’escapa i empaita les noies del poble; representació que de fet 

és «el joc de l’home salvatge»3. A més, la imatge del Farandulo és força pròxima a la dels tres 

nois abillats amb una rudimentària samarra de pells de moltó que fan l’ós a Prats de Molló, 

doncs van embetumats, duen una alta corona, en el seu cas feta de pell ovina, i un llarg bastó 

–uns emmascarats que per la fila que fan semblen més aviat pastors esperitats. Els quals 

també acuiten les noies per ensutzir-les i s’encaren als xavals i a tots aquells que els planten 

cara, executant aquesta coreografia: el salvatge ursí llança el garrot al seu adversari i aquest 

l'entoma, aleshores ballen temptant-se a certa distància, passant-se mútuament el bastó 

reiterades vegades, fins que l'irat salvatge s'abraona i, rebolcant-se per terra, li ensutja el 

rostre.  

En els següents punts, exposem com actua la mascara en mascarades d’hivern que, segons 

estudiosos de la línia de James Frazer o Caro Baroja, guarden funcions molt properes a tres 

ritus propiciatoris romans que se celebraven de gener a març. En primer lloc, els que duen 

esquellots i sovint surten acompanyats de l’ós i el seu domador prenen la forma de les 

mascarades Kalendae Ianuariae (principis de gener), en les quals desfilaven homes armats, 

vestits amb peces de roba femenina i abillats amb pells d’animals, i es passejava una arada o 

una figura animal que en alguns casos era sacrificada, a fi de promoure el creixement de la 

vegetació. En segon lloc, mascarar les noies del poble, es una forma d’assetjament que ens 

remet als joves abillats amb pells de les Lupercalia (15 de febrer) que fuetejaven les dones per 

																																																								
3 Aquesta escenificació és molt propera a la representació de la cacera o joc de l’home salvatge que Pieter 

Brueghel el Vell documentà gràficament en 1566, també anomenada mascarada d’Orson et Valentin, en 
referència a la llegenda tardomedieval del mateix nom, la qual fou inspirada en la captura del salvatge Enkidu de 
l’antiga Epopeia de Gilgamesh. 

 



	

tal de propiciar fertilitat. I en tercer lloc, el rol de penitent o víctima expiatòria que adquireix 

l’emmascarat ursí amb la pallissa a que és sotmès el trobem també en l’home cobert amb una 

pell que era expulsat del poble a garrotades durant les Mamuralia (14/15 de març), festes que 

acomiadaven l’any vell i foragitaven tots els mals. 

  

4.2.1. Els portadors de l’arada 

 

El dilluns després de la Twelfth Night –passat Reis– s’iniciava l’any agrari anglès amb la 

festa del Plough Monday. Al segle XIX, grups de treballadors del camp, alguns amb el rostre 

ensutjat, sortien aquell dia a voltar amb l’arada i amenitzats per les comicitats que feia un 

d’ells tot disfressat d’ós de palla, o dos d’ells, l’un vestit de dona i l’altre abillat amb pells, 

ballaven davant de les cases dels propietaris de terres del poble. El motiu d’anar amb el rostre 

sollat de carbó sembla ser que era ocultar la identitat per evitar possibles futures represàlies, 

doncs si el terratinent era desagraït, i no els donava algunes monedes o cervesa, feien un solc 

a la gespa del seu jardí amb l’arada. A partir de la segona meitat del segle XX es van tornar a 

recuperar aquestes danses de treballadors amb el rostre encarbonat en forma de grups de 

danses folklòriques assimilades a carnavals agraris recreats com el Straw Bear Festival de 

Whittlesey, entre els que destaquen els Molly Dancers4. Aquí, a diverses poblacions d’Osca 

eren típics els Sembradors, una parella de fadrins ensutjats, amb esquella i junyits per un jou, 

que arrossegaven una arada per tot el poble, una figura que actualment perviu en el reviscut 

carnaval d’Ansó. Segons l’etnòleg Manuel Beneito, els Sembradors portaven la cara 

emmascarada amb suro cremat i procuraven tacar el rostre a tots els que se’ls posaven per 

davant, llevat de les dones indisposades a la procreació: àvies i vídues; per tant, com un acte 

simbòlic de fertilització de gents i camps. Als Països Catalans, la desfilada d’arades o alardes 

és especialment típica en cavalcades de Sant Antoni; com ara la comparsa de «la llaurà» o «la 

sembrà» de les Santantonades dels Ports. A Sardenya, illa on s’ha treballat culturalment per 

mantenir un gran ventall de carnavals rurals de màscares reminiscents d’antics rituals 

propiciatoris, els emmascarats que surten amb l’arada són els sinistres Thurpos, els «Cecs», 

joves amb el rostre dissimulat per la mascara del suro cremat i la caputxa del gabannu –abric 

llarg de pèl negre– que vesteixen, juntament amb unes polaines negres i una bandolera amb 

																																																								
4 a més d’anar emmascarats amb mascara molts d’ells van transvestits, el mot molly era utilitzat al segle 

XVIII per referir-se a home efeminat. 



	

campanes. Els Thurpos surten, amb el dringar de les campanes i propagant crits, pels carrers 

d’Orotelli, en grups de tres, dos d’ells tiren d’una arada o corren com a bous desbocats mentre 

que el tercer, que duu un bastó de pastor, els tiba de la corda que duen lligada a la cintura. En 

el seu recorregut s’abraonen a certes persones del poble, les quals si volen ser alliberades els 

han de convidar a veure, acte de gentilesa que vaticina una bona collita o prosperitat.  

 

4.2.2. Els abillats amb pells que duen esquellots  

 

Una de les primeres esquellotades de l’any és la dels Zarramacos de la Vijanera de Silió, 

mascarada de la Serralada Cantàbrica que se celebra el primer diumenge de gener, després 

d’Any nou. Els Zarramacos són una quinzena d’homes caracteritzats per anar amb el rostre 

ensutjat i el tors cobert de pells d'ovella blanca amb els pesats campanos a sobre, que baixen 

de la muntanya, ajudats amb un bastó de grèvol tallat, seguits de figures boscanes entre les 

que destaca l'ós i el seu amo emmascarat de mascara. Al final de la desfilada pel poble, 

aquestes figures, definides com a «guerrers del bé», fan sonar els esquellots amb gran 

terrabastall en una dansa circular al voltant de l’emmascarat d’ós fins que cau estès a terra, 

moment en què tots junts toquen la bèstia abatuda amb els seus bastons com a símbol d’haver 

vençut el mal. D’aparença molt similar i sovint també acompanyats per la figura d’un ós, 

trobem els Joaldunak d’Ituren i Zubieta, que celebren el seu carnaval el dilluns i dimarts 

següents a l’últim diumenge de gener, data que establiren per tal que, al mes de febrer, pogués 

començar sense retard la tala d'arbres, feina que antigament ocupava la gran majoria dels 

homes d'ambdues poblacions de la vall de Malerraka. Actualment, aquests bascos que duen 

les esquelles polumpak surten a cara descoberta però se sap que abans de les prohibicions 

sofertes en el franquisme havien sortit emmascarats amb un mocador de color negre. Una 

d’aquestes màscares amb mascara més elaborada és la dels Trangas del carnaval de Bielsa, 

els quals surten, també amb l’Onso, com bocs amb zel el dissabte i diumenge de carnaval, 

fent sonar les tres esquillas que duen sobre les faldilles i picant al terra amb la llarga tranca de 

fusta d’uns tres metres que branden. Les esquelles que fan sonar els Trangas són les que en el 

dia a dia duen els cabrons, dels quals també utilitzen la pell i la cornamenta per a confeccionar 

la seva màscara, que completen empastifant-se el rostre amb una barreja de sutge d’alzina i oli 

i ficant-se una patata pelada a la boca que els pronuncia el morro. Els més veterans de la festa 

diuen que aquests homes-cabra són la mateixa «personificació de la fecunditat», perquè la 



	

vintena de solters que els encarnen surten a buscar les Madamas, les seves promeses vestides 

de blanc, per ballar amb elles a la plaça. D’entre el gran ventall d’emmascarats que duen 

esquellots els més populars possiblement siguin els enigmàtics Mamuthones de Mamoiada, 

els quals es diferencien per anar abillats amb pells ovines fosques i dur una màscara negra de 

fusta cremada, amb una expressió esculpida de dolor o patiment. Popularment es diu que els 

Mamuthones –del terme melaneimones «cares negres», amb el que els sards micènics 

anomenaven els fenicis; o de Maimone, l’antiga divinitat fenícia de la pluja, de maimoni 

«dimoni», de maimatto «furiós»; o de Mainoles, un dels tants noms amb que s’anomenava el 

déu Dionís (BALLORE: 01)– són els «homes que invoquen la pluja», doncs els veterans de la 

festa afirmen que l’esquellotada que fan fa ploure. Aquests «màscares negres» són un exèrcit 

dirigit pels Issohadores, domadors amb sogues i caretes blanques, que ordenadament desfilen 

el dia de Sant Antoni, fent sonar els seus esquellots al voltant de la foguera, i tornen a sortir, 

varies voltes, els dies forts de Carnaval. Una comparsa que, antigament, també anava 

acompanyada per un emmascarat vestit d’ós encadenat que s’escapava reiterades vegades, i 

que podem pensar que era caçat amb les sogues que actualment els Issohadores usen per 

capllaçar la gent del poble (sobretot noies), persones que com a Orotelli només són 

alliberades a canvi d'un got de vi. 

 

4.2.3. Els emmascarats d’ós 

 

Podem dir que la màscara més típicament representada amb sutge és la d’onso, primera 

sortida significativa del qual l’ubiquem en els carnavals de Cap d’Any (Anul nou) romanesos 

on és referit com a mos, «vell». Un exemple són els joves de vint anys de Carta (Sibiu) que el 

8 de gener, emmascarats amb una emulsió de sutge i greix de porc, taquen tots els rostres en 

la festa Burduhosilor, també anomenada «Dia dels Boixos», en què després de l’empastifada, 

que segons diuen només pot augurar un bon any, cremen la seva disfressa de palla, acte amb 

què es creu redimir els pecats del poble (SIBIUL.RO web 2007). Un altre ensutzat semblant és 

l'Orso di segale de la població piemontesa de Valdieri que, el Diumenge de Carnaval, 

seguidament d’escapar-se de les cadenes del seu domador i fer tot tipus d'indecències, és jutjat 

per un capellà, escenificació que finalitza amb la crema d'un ninot de sègol. En dies forts de 

carnaval, trobem molts més mascarats esbojarrats que fan l’ós abillats amb pells ovines, com 

ara els Urthu de Fonni (Sardenya) menats per uns personatges familiars als Thurpos i l’Onso 



	

de la Mata (País Valencià) conduït per les Diableres, els quals sorprenen per enfilar-se pels 

balcons, o l’Oso de Salcedo (Galícia) que el Dilluns d’Entroido eix servit dels Criados, una 

colla d’emmascarats, que li capturen les persones que ha de tacar amb una barreja de sutge i 

aigua que li subministren a cubells. Alguns folkloristes han associat el motiu de sollar 

l’audiència a la creença popular meteorològica que el gran plantígrad treu el cap pels volts del 

2 de febrer (la Candelera) però només surt definitivament, anunciant l’adveniment de la 

primavera, si ho veu tot fosc –és a dir amb lluna nova, «bruna». Per això, els joves ensutjats 

que assetgen les noies a Prats de Molló són finalment afaitats per uns homes folls enfarinats 

que reconverteixen els Óssos en homes i diuen ser una representació de la lluna plena. I és 

que, en definitiva, cal que figures tèrboles surtin i siguin purificades a fi que l’hivern mori i la 

primavera reneixi, i amb això es facilita al capdavall la fertilitat dels vius i el viatge de les 

ànimes dels morts, propulsió cap al més enllà que segons el sabre popular també depèn del pet 

que es tira el gran plantígrad quan trenca la seva hivernada. Tot i així, l’obscuritat de l’ós 

prové, en primera instància, de la concepció malèfica que a l’edat mitjana l’Església projectà 

cap a la seva figura, relacionant-la amb els inferns i carregant-la de multitud de vicis i fins a 

cinc dels set pecats capitals, esdevenint en el context festiu un objecte punitiu proper al boc 

expiatori; de fet en el Llibre de les Solemnitats de Barcelona (document de 1424) es demanen 

pells d’anyells negres per a la disfressa d’onso. Una de les màscares ursines que fusiona tot el 

que expliquem és el complex Onso de Bielsa: el vailet amb el rostre ensutjat que enfundat en 

una camisa d’arpillera farcida de farratge, i coberta amb una pell d’ovella negra, amortitza la 

brutal pallissa de l’home que el mena.  

Dit tot això, no podem obviar que els qui menen l’onso van amb el rostre ensutjat també 

per caracteritzar-se dels gitanos vinguts de l’est d’Europa que feien ballar l’ós; una prova ho 

són els tres-cents disfressats de zíngars, amb els rostres tacats de mascara, que desfilen la nit 

del dissabte següent a la Candelera pels carrers de Donòstia en La Primitiva Comparsa de 

Caldereros de la Hungría, una festa que s'inicià el 2 de febrer de 1884 per rememorar 

aquelles tribus gitanes que travessaven Guipuzkua en la seva transhumància cap al sud 

(ACPCCH 2015). 
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