Llegenda del Galceran
Vallcebre
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
direcció La Barceloneta.
Alçada:

Berguedà
La Barceloneta
Carretera B-401, km 1, abans d'entrar al poble, trencall a mà dreta
1160

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.21365
1.81605
402276
4674176

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08293-71
Patrimoni immaterial
Tradició oral
Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Anna Junyent Traserra
dv., 15/05/2009 - 02:00

Descripció
Hi havia un home que li deien el Galceran (no se sap si era el nom de l'home o el nom de la
casa). Aquest es volia fer propietari de Vallcebre i un dia va anar a Berga a preparar tota la
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documentació per dur a terme el seu objectiu. Els habitants de Vallcebre se'n van
assabentar. Antigament, només es podia accedir a Vallcebre pels graus, ja que tot lo altre
eren tot cingles. Els habitants van decidir que a cada grau s'hi posarien dos homes i que si
per aquell grau era per on pujava el Galceran, el matarien però els que el matessin no dirien
res. El Galceran, que ja s'ho esperava, va fer pujar la mula per Cal Menut i ell va passar pel
grau dels Boigs que és on el van matar. Allà on el van matar hi ha un piló de pedres que
tothom quan hi passa n'hi tira una. Mai es va arribar a saber qui l'havia mort.

Història
S'ha intentat verificar si aquest tal Galceran va existir o si algú realment va fer constar en
documents notarials compres per tal de fer-se amb Vallcebre però no se n'ha trobat mai cap
indici.
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