
Segons el nostre llegendari, les dones d’aigua, anomenades també goges, 
aloges, encantades, fades o donzelles d’aigua, viuen, des de temps 
immemorials, en els estanys, gorgs, pous, rierols, fonts o coves subterrànies de 
les nostres comarques. 

En les últimes dècades la transmissió oral dels seus relats s’ha perdut, però el 
seu record roman present en molts topònims de la nostra geografia, com els 
Pous de Goges de Penedes o de Jafre, la Bauma de les Goges a Sant Martí de 
Llémena, el Salt de la dona d’aigua d’Arbúcies, o la feixa de les Goges a Celrà. 
 
Les imatges fotogràfiques del llibre , tractades artísticament per introduir-nos al 
món dels somnis,s’han captat a diferents paratges de Catalunya on, segons el 
nostre llegendari, hi viuen les “dones d’aigua”. Són espais naturals d’una gran 
bellesa, llocs plens de vida, d’aigües clares i profundes que fan créixer un munt 
de plantes remeieres a l’ombra de velles alzines, roures, pins o verns. 

La majoria d’aquests indrets s’han mantingut intactes a la intromissió del 
formigó, fins als temps actuals. Alguns d’aquests gorgs resten amagats sota un 
embull fet d’esbarzers i arítjols, com el Cau de les Goges de Sant Martí Vell. 
D’altres, com el Gorg Blau de Sant Julià de Ramis, han desaparegut engolits 
per les noves vies de comunicació, i les Coves de les Encantades de Ribes de 
Freser han quedat pràcticament inaccessibles. 
 
L’esperit femení de les aigües és present des de temps immemorials en les 
llegendes de moltes cultures, ja que tant la dona com l’aigua son creadores de 
vida. De la mateixa manera que l’aigua té la capacitat de fertilitzar, la seva força 
desbocada és irremeiablement destructora com la passió amorosa que 
posseeix intrínsecament la capacitat creativa i destructora alhora. 
 
La major part de les llegendes sobre les dones d’aigua són històries d’amor 
plenes de bellesa, on les dones són les protagonistes i on s’expliquen activitats 
i actituds femenines essencials de la nostra cultura com la seducció, fer la 
bugada, teixir, el coneixement de les herbes medicinals, el gust pel cant i la 
dansa.... però, on també ens mostren dones poderoses que castiguen 
inapel·lablement a qui no compleix la seva paraula. 
 
Prop dels llocs citats a les llegendes sovint s’hi troben construccions 
megalítiques, santuaris, ermites o fonts, on es diu que hi va aparèixer la verge. 
Aquestes singulars construccions han ajudat a preservar el paisatge i ens 
permeten intuir reminiscències d’un antic culte femení. 
 
 
Preu: 10 euros  


