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Els capgrossos

Pericota
La Pericota porta el nom d'una de les fonts de la vall de Sant Daniel, la
font d'en Pericot.
La font d'en Pericot és una de les més antigues de la vall de Sant Daniel.
Antigament aquesta font era anomenada font Romana. El nom actual el
manlleva de la casa construïda el segle XVIII al costat de la font,
propietat de la família Pericot.

La llegenda
Fa molt i molt de temps, de la font d'en Pericot no en sortia aigua sinó oli
del més fi. Però la gent no hi anava a buscar-ne perquè tenien por d'una
enorme serp, que era la guardiana de la font prodigiosa.
Un dia un bon home que passava per allà va sentir un xiulet. Es va amagar
i va poder veure com la serp baixava pels marges i se n'anava cap a la
font. I va adonar-se que la bèstia portava a la boca una bellíssima pedra
preciosa! Per apoderar-se'n, va clavar claus llargs de dins a fora d'una
bota i va fer una porteta que s'obria i tancava per dins i s'hi podia passar
el braç.
Una matinada va portar la bota al costat de la font, on la serp deixava la
pedra preciosa per anar a beure oli. Es va ficar a dins i va esperar.
La serp no trigà gaire a baixar pels marges fins a la font. I, confiada com
sempre, va deixar la pedra preciosa a terra.
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Llavors, mentre la serp bevia, l'home va treure el braç per la porteta de la
bota, va agafar la pedra i...
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Situació: la font d’en Pericot
Element: un càntir
Ball: la polca de Sant Celoni
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Ballester
El Ballester probablement era un dels guaites que devien vigilar la
ciutat al llarg de la muralla. Porta el nom del carrer Ballesteries, carrer
que ressegueix el traçat de la primitiva muralla de ponent. Per la
proximitat a l'Onyar s'hi establiren, ja des del segle XII, nombrosos
tallers metal·lúrgics.
Pel volts del 1100, l’anomenat carrer de les Ballesteries era conegut
com a lloc de Fàbregues, passant a dir-se el carrer de les Fàbregues a
les darreries del 1200. Ja corrien els anys del 1300 que va ser dit
carrer de les Ballesteries. Val a dir que es comenta que també havia
sigut conegut com el carrer de les fàbriques pel gran nombre
d’artesans metal·lúrgics que s'hi havien instal·lat. A poc a poc,
aquesta especialització dels artesans en la fabricació de sagetes,
dagues i ballestes va fer canviar el nom pel que té avui, carrer de les
Ballesteries. En aquest carrer també hi habitaven oficials de
diferents arts com especiers, confiters, cirurgians, punyalers...
El Ballester és un jove gentil i vigorós. Va uniformat amb una camisa
arlequinada blanca i vermella i unes cenyides mitges de color verd
ampolla, vestuari d'evident regust medieval.
La figura del Ballester podria arribar a fer-nos pensar que és com un
homenatge als gironins, defensors de la reina Joana, que formaven
part dels cossos d’artilleria de la guerra civil catalana. Atents
vigilants de la important viad’entrada de la ciutat per la banda del
portal de França.
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Situació: el carrer de les Ballesteries
Element: una ballesta
Ball: la polca de Sant Celoni
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