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A la mitologia catalana, les fades (terme que prové del llatí fata,
transposició del grec moira, que significava destí) són esperits de la natura
relacionats majoritàriament amb l'aigua. Són les goges o dones d'aigua,
també anomenades aloges, encantades, encantàries o paitides, figures
femenines que habiten indrets d'aigua dolça: estanys, gorgs, rierols i deus.
Les goges són éssers nocturns de gran bellesa: amb ulls de color d'aigua
(blau o verd maragda) i llargues cabelleres daurades, de tons de coure o
pelroges, que els cascadegen fins als peus. Van nues o vesteixen tuls
transparents, i tot i no ser immortals, poden viure més de mil anys,
mantenint-se permanentment joves.
Es dediquen a cantar, ballar i teixir amb telers de cristall i llançadores
d'ivori. Les nits de lluna plena surten a fer bugada a la riba dels estanys i
rierols, i dansen sobre les aigües.
Se'n troben arreu de Catalunya: al castell de Sant Salvador de Verdera, a
sobre de Sant Pere de Rodes (a l'Alt Empordà), amb la seva reina Estarella;
a les balmes del bosc de les Estunes, a Porqueres (Pla de l’Estany); a les
coves de la Tosca del Pinatar de Vallfogona, dins la comarca del Ripollès
(amb ales de molts colors i una estrella lluminosa al front); al Gorg Negre
del Montseny, connectat amb Mallorca mitjançant un pas secret sota el
mar; a la fou de Bor, a la Cerdanya (on viu una goja que té peus de
cabra); als estanys pirinencs de Malniu i Lanós; al Canigó, on habita
Flordeneu, tal com narra Jacint Verdaguer al seu poema Canigó; a la vall
de Boí, al Maresme, al Vallès, al Gironès...
Sota les aigües, tenen palaus de cristall que resplendeixen quan hi
celebren grans festes. La ciutat de goges més gran es troba al fons de
l'estany de Lanós. Allà hi governa una reina amabilíssima, que, a sobre
d'un ésser de forma imprecisa però molt bella, sobrevola tots els seus
dominis, del Cadí al Canigó i dels estanys de Sant Maurici a Banyoles.
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A Lanós, durant la nit de Sant Joan, s'apleguen les goges de totes les
contrades per celebrar l'arribada del solstici d'estiu. La gent dels pobles
propers assegura que en nits com aquesta, el llac refulgeix
enlluernadorament i del seu fons brollen cants, música, riallades i remor
de plats i copes.
Moltes persones han estat encantades per la llum i els cants que surten
de Lanós, de les Estunes o d'altres paratges habitats per goges: han estat
atrets sense remei als fons de les aigües, d’on mai més han sortit.
Les goges transiten entre el visible i l'invisible, entre el món humà i el
submón. Hi ha moltes llegendes que expliquen els contactes entre dones
d'aigua i humans. En molts casos, elles se n'han compadit i els han deixat
anar, regalant-los segó, que en arribar a casa s'ha convertit en unces
d'or. En altres ocasions, els humans han intentat robar-les la roba estesa,
que té el poder d'assegurar riquesa i salut de per vida. Fins i tot hi ha
diverses històries en què una goja contrau matrimoni amb un home, a
canvi que mai l'anomeni dona d'aigua. El pacte acaba essent trencat
per l'humà, i la goja desapareix per sempre.
Les dones d'aigua són recurrents en moltes cultures europees, rebent
diversos noms: nàiades a les mitologies grega i romana, làmies a Euskadi,
xanes a Astúries, anjanas o linjanas a Cantàbria, mouras a Galícia,
ondines a la mitlogia escandinava i germànica, korrigans a la mitologia
celta...
En tots els casos, el mite de les dones d'aigua ens remet a un temps llunyà
en què la figura femenina era adorada com a deessa de la fertilitat i la
procreació, dins d'una visió panteista de la vida que el monoteisme
s'encarregà de proscriure i fer desaparèixer.
El mite de les goges apareix en diverses obres de la literatura catalana,
especialment en el poema Canigó de Jacint Verdaguer. En música, es troba a La
fada, òpera de J.Massó i Torrents, amb música de Morera, a La dona d'aigua,
òpera de Joan Trias i Fargas, amb música de C. Casademont, i més recentment al
conte musical de Salvador Brotons Liliana, a partir del poema d'Apel·les Mestres del
mateix títol.
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Un dip és un emissari del dimoni en forma de gos malvat i pelut,
coix d’una cama i amb ulls vermells que llueixen en la foscor.
S’alimenta de xuclar la sang del bestiar i de la gent.
A l’escut del poble de Pratdip, al Baix Camp, i al retaule de
Santa Marina de Pratdip es poden veure imatges d’aquests
gossos vampirs.
Es diu que els dips van desaparèixer al segle XIX.

Els donyets són una mena de follets que s’amaguen darrere de
les orelles o entre les crineres dels cavalls i els condueixen de nit
a gran velocitat.
Es vesteixen amb faixa i armilla de pagès, i per barret porten un
mocador nuat amb un picarol a la punta.
El terme de donyet és usat al País Valencià, juntament amb el
de duendo, per designar el que al Principat de Catalunya
coneixem genèricament com a follet.

Són genis que habiten els boscos del Ripollès. Apareixen durant
la nit de Sant Joan per muntanyes i paratges despoblats en
forma de llumetes, i custodien tresors enterrats sota seu, que
defensen amb mossegades, pessics i cremades contra qui
pretèn desenterrar-los (a no ser que sigui una fada, com ho era
Llúcia).
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El nom de Llúcia prové de la paraula llatina “lux” (llum) i
significa “aquella qui porta la llum” o “aquella qui neix de la
llum”, en referència a les nenes que neixen a l’alba.
Curiosament, la festivitat de Santa Llúcia, patrona dels cecs i
dels qui pateixen mals de la vista, coincideix amb el solstici
d’hivern: se celebra el 13 de desembre, la nit més llarga de l'any
segons el primer calendari julià.
Llúcia no és un personatge inventat: Llúcia ets tu.

Són petites figures femenines de consistència etèria i de gran
bellesa i bondat. Provoquen els ecos de les muntanyes.
A Pals es diu que són encantades de vent i de fum, com una
alenada –i més boniques que cap altra dona que puguis
imaginar.
Són molt sentides, agraïdes amb qui els fa bé, però esquerpes
amb qui els fa mal. Es diu que a finals d’any, les llufes ronden per
tot arreu, silencioses i entremaliades, enrient-se de la gent
massa innocent. D’aquí que al ninot de paper que hom penja
als altres el dia dels innocents s'anomeni llufa.

Els minairons (menairons, manairons, minaires o diablorins),
estesos per tot el Pirineu, són tan petits que poden encabir-se a
milions dintre d'un canó.
Qui posseeix un canut de minairons, posseeix una potencial
riquesa; molts masos dels Pirineus han esdevingut pròspers
gràcies a haver tingut en algun moment un canut de minairons.
Quan l’amo d’un d’aquests canons el destapa, els minairons
surten en gran munió formant eixams que poden arribar a tapar
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el sol, i amb impaciència pregunten "Què farem?, Què direm?".
El seu amo els pot demanar qualsevol mena de tasca, que per
molt dura que sigui l’enllestiran en un instant.
Ara bé, si l’amo dubta i no els encomana una feina abans no
pronunciïn les preguntes tres vegades, el maten sense
compassió. Més d’una tartera dels Pirineus ha estat feta per
minairons, quan algú ha obert un canut i, atabalat i sense saber
quina feina encomanar-los, els ha ordenat d’aplegar en un
punt determinat totes les pedres del voltant (com les que es
troben al Ras de Conques, a Font Pallaresa, o la Tartera dels
Minairons, al bosc de La Guàrdia d'Ares).
Els minairons neixen de l’herba menaironera, també
anomenada herba de Sant Joan perquè floreix i grana durant la
nit de Sant Joan. Aquesta herba creix en coves de gran
fondària, guardades per gegants i dracs que només permeten
l’entrada al punt de mitjanit. Curiosament, l’herba de Sant Joan,
el nom científic de la qual és Hypericum perforatum, també és
coneguda com a pericó, compartint nom amb el geni del ferro
que va destruir el jardí de Llúcia.
Els minairons estan emparentats amb els martinets i els petits de
la Cerdanya, amb els diables boiets o boets de Mallorca i
Menorca, i amb els fameliars o femilians de les Pitiüses.

La Molsosa és un esperit protector del bosc, similar a l’Home
d’Escorça o la Ginebreda. Té forma de bestiola de quatre
potes, amb el cos tot cobert de molsa. Ataca a qui no respecta
el bosc i vetlla pels nens que s’hi perden, enduent-se’ls a viure
amb ella.
La Molsosa té por dels cops de pedra i del foc. És per això que
els carboners, per allunyar-la de les seves barraques, hi ballaven
al voltant amb branques enceses i picant una paella amb la
destral.
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Es tracta del geni mitològic del metall, l’ànima del ferro,
conegut al Ripollès i la Cerdanya. De tan petit, és gairebé
invisible, però amb el foc s’emprenya, saltant a les flames i
convertint-se en un gegant de ferro que destrueix tot el que
l’envolta.
Per tal que el Pericó no surti de dins del ferro, els ferrers solen
donar tres cops de mall sobre l’enclusa abans de començar la
feina.

Els simiots són esperits foscos del bosc, que habiten dalt dels
arbres al voltant del castell de Rocabertí, a l’Albera (Alt
Empordà). Tenen forma mig de bèstia mig de persona, amb
banyes, cua, llargues urpes i dents esmolades com ganivets. El
cos el tenen tan cobert de pèl que només s’hi entreveuen els
ulls i les dents.
Són personatges dolents: dispersen els ramats, escampen la
pesta, espanten els humans entrant a casa seva per la
xemeneia i provoquen tempestes i violentes ventades.

També anomenada vibra, és la femella del drac, molt similar a
aquest però amb grans mamelles, bec d’àliga i ales i urpes de
ratpenat.
És extremadament ferotge. El seu nom prové del mot llatí viper
que significa escurçó, entès genèricament com animal verinós,
d’atac mortífer.
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