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Dediquem aquesta obra a la memòria de
Roser Vallmajó i Trayter, Presidenta de
Fundació60, autora de la idea i d’aquest
projecte cultural-empresarial.
Va morir a Girona a l’edat de 51 anys
el 28.2.2007.



Aquí comença la teva visita
a la Girona Màgica...
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Einstein deia que si vols que el teu fill
sigui savi, explica-li històries, i si vols que
sigui més savi encara, explica-li més
històries. Expliqueu als nens històries
cada dia, llegendes, contes i més contes
de fades...
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Gerard Roca i Ayats, nascut a Sant Gregori (Girona)
el 9.12.1972 (34 anys), pintor i escultor, és l’autor dels
quaranta-dos relleus de marbre de les llegendes
de Girona que apareixen en aquest llibre i que seran la
temàtica de l’Hotel Llegendes de Girona (octubre 2007).
Resideix a Anglès.
gerard.roca.ayats@hotmail.com

Nuri Ros i Rue, nascuda a Palafrugell (Girona)
el 31.12.1975 (31 anys), és periodista i antropòloga
social i cultural per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Compagina tasques periodístiques i tasques
socials; actualment treballa a la Fundació Jaume Bofill
en el Panel de Desigualtats Socials a Catalunya. És
l’autora dels textos de les llegendes de Girona que
apareixen en aquest llibre. Resideix a la ciutat de Girona.
(rrnurry@hotmail.com)

Els drets i propietat intel·lectual tant dels relleus de
marbre com dels textos de les quaranta-dues llegendes
de Girona que apareixen en aquest llibre són de
Fundació60, que els posa a disposició dels ciutadans de
Girona i els seus visitants.

Aquest llibre s’ha editat el 23.4.2007, diada de
Sant Jordi, en català, castellà, anglès, francès i alemany.

La previsió d’una segona edició ampliada al 2008, amb
més llegendes de Girona, més relleus de marbre, més
escultures, més encant, més màgia, més misteri
llegendari... es faria també en italià, rus, holandès, àrab,
xinès i japonès, un total d’onze llengües.

(e-mail: info@fundacio60.org / www.fundacio60.org).
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En la nova cultura de la mobilitat –i encara en l’anomenat tu-
risme cultural– el lloc d’estada aglutina cada cop més valors.
No hi ha dubte que el món de les llegendes forma part del
nostre ideari col·lectiu.

Barrejar, doncs, llegendes i sojorn aposta en la línia d’algun
d’aquests valors afegits que cada cop més busquem tots ple-
gats.
El nostre és sens dubte un país de tradicions i arrels, un país
de costums i continuïtats, un país d’oficis populars i identi-
tats, d’artesanies i història.

Però també és un país que ve de lluny i on la tradició llegen-
dària cerca les seves arrels en la pròpia mitologia ancestral.
El costumari i per extensió el llegendari català, hereu
d’aquesta tradició, és especialment ric. Àmplia i documentada
és la seva historiografia, amb noms significats (Joan Amades,
Aureli i Maria Aurèlia Capmany,) i amb etapes de fort impuls
investigador i divulgador, vinculades a recuperacions identità-
ries.
Aquesta riquesa del nostre llegendari es manifesta també
amb força a les nostres comarques i especialment a la ciutat
de Girona, concentrades essencialment –és obvi– en el si de
la ciutat històrica.

D’entre les moltes recollides en el present aplec, en trobem de
religioses, de profanes, de cultes, d’històriques, d’arrel popular...
En definitiva, un ventall prou variat, atractiu i suggeridor per
a una il·lusionada aventura hotelera.

L’edifici escollit per allotjar la instal·lació hotelera és sens
dubte d’alta significació en el món entre la fantasia i la tra-
dició, sobretot en un dels eixos vertebradors del llegendari
gironí i en concret a l’entorn de la figura de Sant Narcís.
Dues de les llegendes aquí descrites semblen, en alguna de
les seves hipòtesis, tenir origen en l’espai físic d’aquest im-
moble, o del seu entorn.

L’edifici, en la seva configuració recent, responia a una casa
de renda amb diversos habitatges, molt modificada interior-
ment però encara amb algun element d’interès recuperable.
Altra cosa és la persistència d’elements de prou potència a les
façanes, sobretot a la del carrer Portal de la Barca, que respon
a una reforma posterior que introdueix finestrals i balcona-
des de certa qualitat i de voluntat ennoblidora.

El procés de treball ens està revelant la presència de nous ele-
ments que poden aportar llum al seu passat i a la historio-
grafia del barri.

L’argument temàtic del món de les llegendes introdueix, al-
hora de definicions formals a l’interior, un fil argumental
prou suggeridor.

La proposta de treball intenta incorporar aquest tret diferen-
cial més enllà de com a referència per esdevenir fet diferen-
cial en la pròpia intervenció.

Nou argument doncs per a aquesta aposta de buscar en la
saviesa popular la singularització d’aquest servei hoteler.
Àmplia i documentada és la informació que es disposa del
Barri Vell de la ciutat, que hom pot resseguir des de la prime-
ra muralla tardoromana que dibuixa un perímetre irregular
vagament triangular, que no es modifica fins avançat el segle
IX, amb la construcció del Castell de Gironella i l’avançament
cap al Galligans.

És en el s. XI quan es manifesta una gran activitat constructo-
ra, tant en l’aspecte intern com a la perifèria (Catedral, Sant
Pere, Sant Nicolau, Sant Daniel, Sant Martí, Santa Eu-làlia,
Santa Susanna...), així com l’inici del barri de Sant Feliu.

És, però, durant els segles XIV i XV, que el gran creixement de
la ciutat consolida l’edificació cap a la plana. Producte d’això,
cap a meitat de segle s’inicia la construcció de la muralla exis-
tent i les noves que han d’encerclar un espai mot més ampli.
També en aquest moment es planifica la nova muralla del

Pròleg de l’edició

HOTEL TEMÀTIC O VALOR AFEGIT
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Mercadal, tot i que no és fins al s. XV que es materialitza.

I, a l’interior d’aquest recinte, tota aquesta munió de monuments,
edificis, història i pedra que avui atrau tants visitants i que la ciu-
tat lluita per convertir en centre viu i no en parc temàtic turístic.
Efectivament, no hi ha dubte que el centre històric de la Ciu-
tat de Girona, autèntic focus de vida i dinamisme fins als fi-
nals dels anys seixanta com molt bé ha descrit reiteradament
Joaquim Nadal, ha hagut de patir amb posterioritat un pro-
fund procés de transformació i revitalització després de la
pèrdua de vida producte del desmesurat i fins i tot anàrquic
creixement del que l’ambiciós pla general del 1970 definia
com la “Gran Gerona”.

L’instrument clau del pla especial ha permès abordar aquest
imprescindible renaixement que ens encamina a una situació
on la monumentalitat i necessària culturització –i fins i tot
turisticació– han d’esdevenir compatibles amb un barri viu i
sobretot vivible.

Aquesta fou l’aposta de la Girona democràtica i, malgrat les
moltes dificultats, el llarg camí obre importants llums. I
aquesta és, d’alguna manera, també l’aposta d’aquesta ins-
tal·lació hotelera.

La ubicació de l’hotel, a la zona del Pou Rodó, en un àmbit de
forta tradició del Barri Vell de Girona i que esdevé no tan sols
referència d’actuació urbana sinó un autèntic nou pol de
dinamització del conjunt històric, li confereix un cert valor de
porta, d’àmbit d’accés, de punt de rebuda. I què millor que les
il·lusions i les fantasies que sempre traspua el món de les lle-
gendes, siguin les amfitriones d’aquesta rebuda?

Un punt de partida per un recorregut a tot un món de sen-
sacions.

Les ciutats són molt més que pedres, espais, àmbits, monu-
ments. Les ciutats són el pòsit de la vida dels seus habitants,
estan impregnades de les seves vivències, de la seva història,

de la suma de milers d’il·lusions i esforços, i encara diposità-
ries d’imaginaris i tradicions que el temps ens transmet de
moltes maneres; però també en forma de llegenda, present ja
des de l’inici del temps i en totes les cultures.

Les nostres contrades, Girona i –sobretot– el seu centre histò-
ric, són dipositaris d’una excepcional riquesa en aquest camp.
Preparar-nos a percebre, a resseguir, a viure aquest món
màgic de la fabulació arrelada a l’ideari popular sembla obrir
un món de possibilitats prou atractiu.

Una estada en un hotel pot ser com un cert parèntesi a la
quotidianitat, com un petit regal a la nostra agitada vida,
com un d’aquest instants de felicitat que necessitem donar-
nos, i tots aquests són conceptes que no s’allunyen gens
d’aquest camp més proper a l’esperit que a la matèria.

La ciutat històrica té moltes lectures, molts recorreguts,
molts aspectes per on abordar-la.

Hom pot estructurar una visita o itinerari a partir de la seva
riquesa monumental, resseguint tantes i tantes icones
d’interès i qualitat; o es pot recórrer el fil de la història, des
del recinte romà fins a les muralles del Mercadal ; o optar per
recorreguts centrats en espais dominats pel tipisme; o hom
pot posar l’accent al comerç, la gastronomia, la cultura, les
noves intervencions urbanes i arquitectòniques...

També les llegendes poden formar part d’una manera d’abordar
i conèixer aquests indrets. Una forma diferent i suggeridora.

Josep Riera i Micaló
President de la demarcació de Girona
Del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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Girona és un bell escenari on la història aflora per tots
els racons, és a l’abast dels seus habitants i de tots
aquells que no renuncien ni al passat ni a les
oportunitats que ofereixen els nous temps.

Una ciutat petita, tranquil·la, moderna i assequible,
on una senzilla passejada pot satisfer els interessos
més diversos, amb un patrimoni arquitectònic
excepcional, més de dos mil anys d’història i una gran
varietat de llegendes que són un recurs intangible
i versàtil que connecta amb la història des d’una
perspectiva fantàstica, imaginativa i lúdica. Un llegat
que, amb el pas del temps, s’ha consolidat com a recurs
turístic del Barri Vell i, per extensió, de la ciutat.

Us convidem a gaudir de Girona a través de les seves
llegendes. Girona en té, i moltes: la Bruixa de la
Catedral, el Cul de la Lleona, les Mosques de Sant
Narcís o la Cocollona són algunes de les més populars,
un patrimoni cultural representatiu de la identitat
i la història de la nostra ciutat.

Felicitem l’Hotel Llegendes de Girona per
complementar l’oferta turística de la ciutat amb el
caire innovador i diferencial que han sabut trobar en
les nostres tradicions i cròniques populars.

Anna Pagans Gruartmoner
Alcaldessa de Girona

GIRONA: UNA CIUTAT PETITA,
TRANQUIL·LA, MODERNA I ASSEQUIBLE
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Una llegenda és una narració, oral o escrita, d’aparença
més o menys històrica, amb un espai i personatges ben
definits, combinats amb elements imaginaris i
fantàstics. Són relats amb una aparença de realitat,
però que barregen els fets històrics i reals amb d’altres
de fantàstics o falsos, però possibles.

Cada grup humà ha creat el seu cos de llegendes per
narrar i recordar els fets que considera més importants
i ho ha fet, no des de la neutralitat, sinó des del seu
punt de vista. El grup es defineix a si mateix com el bo,
el vertader, el valent, que en moltes ocasions ha estat
atacat pels altres, que són els bàrbars, i n’ha sortit
heroicament victoriós. En aquest sentit, les llegendes
ens donen informació del passat històric d’una
comunitat, però sobretot, de com aquesta comunitat
l’ha viscut i interpretat.

La història de la ciutat de Girona es reflecteix en les
seves llegendes. El passat agitat de Girona, per la seva
situació geogràfica estratègica, portal d’entrada de
diverses cultures, els anys de males collites, fams
i epidèmies, l’heroica resistència contra els setges,
la devoció als sants de la ciutat… tots aquests elements
s’han imprès en cada una de les llegendes de Girona.

L’acte de narrar una llegenda és, en si mateix, un ritual
que busca que els qui escolten la llegenda
s’identifiquin amb el grup de pertinença, amb
el seu passat heroic i victoriós en comú. A més de
donar sentit de cohesió grupal, les llegendes també
imprimeixen el caràcter de la comunitat i difonen els
valors, creences i normes de comportament de la
comunitat i els càstigs que s’apliquen als que es
desvien d’aquest comportament.

Nuri Ros Rue
Periodista i antropòloga

LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE GIRONA
ES REFLECTEIX EN LES SEVES LLEGENDES

Les llegendes, a més de les seves vessants estètiques,
cohesionadores i socialitzadores, també s’han usat per
fer encaixar les peces soltes del coneixement de cada
època, per explicar i atribuir una causa i origen a
fenòmens desconeguts, temuts o inexplicables:
fonts, estanys, ponts, sorolls estranys...

Les llegendes estan vives, no són estàtiques, sinó que,
en difondre’s, evolucionen, s’adapten als nous temps
o a la imaginació de cada narrador. Per això trobem
versions diferents d’una mateixa llegenda. Algunes són
préstecs d’altres cultures, adaptades a les
característiques culturals del grup. Si originàriament
les llegendes eren fruit de la creació popular i es
transmetien oralment, també hi ha llegendes erudites
i que han esdevingut populars.

La societat del coneixement científic i les noves
tecnologies de la informació, no han aturat pas el
procés de creació de llegendes, sinó que les llegendes
s’han adaptat al nou context i se serveixen de la xarxa
d’Internet per difondre’s. Apareixen llegendes urbanes
sobre famosos, marques comercials, històries de por,
i moltes vegades, els temes de fons són els mateixos
que el de les velles llegendes, encara que modernitzats
i adaptats al context actual.
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L’estany de Banyoles té una capritxosa

forma de vuit. De nord a sud té una

llargada de 2.080 metres i d’est a oest,

una amplada de 730 metres.

La profunditat màxima és d’uns 60 metres

i es nodreix de les aigües subterrànies

del riu Llierca i de la riera de Borró.

El llac es va començar a formar a l’època

quaternària, fa 250.000 anys. Amb tants

anys de vida, l’estany ha vist passar de tot

per les seves aigües: dracs que es

menjaven la mainada, goges d’aigua...

i fins i tot uns jocs olímpics.

1 L’estany de Banyoles

Fa 250.000 anys - Banyoles (Girona).



L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Aquesta és la llegenda d’un pagès anomenat
Morgat que va ser testimoni del naixement de
l’estany de Banyoles. Fa molts milers d’anys, on
ara hi ha l’església de Santa Maria de Porqueres
s’estenia una fèrtil planúria de camps de blat
que arribava fins a la vila de Banyoles. Aquell dia,
en Morgat va anar amb els seus bous a llaurar el
camp, tal com solia fer. Al cap d’una estona, en
Morgat va escoltar una veu que deia “Morgat,
Morgat, agafa la llaura i vés sota teulat”. El nos-
tre pagès va quedar ben parat. Sí que era es-
trany! Aquella veu, tan clara... d’on venia? No
devien ser pas imaginacions seves? En Morgat va
mirar a dreta i esquerra i no va veure ni una àni-
ma... Va pensar que ja feia estona que havia es-
morzat i potser la gana li feia una mala passada...
i va tornar a la feina. Els bous encara no havien
fet dues passes quan la veu es va deixar sentir
una altra vegada, insistint: “Morgat, Morgat,
agafa els bous i vés-te’n cap a casa”. El pobre
Morgat no entenia pas res... si no és que ho ha-
guessin dit els bous, no tenia ni idea d’on podia
venir aquella veu. Va tornar a la feina, pensant
que com més aviat acabés, abans podria marxar
cap a casa. Però la veu va tornar i aquest cop

més clara i forta: “Morgat, Morgat, vés-te`n a
casa o seràs negat”. En Morgat, aquest cop va fer
cas a la veu, va recollir els bous, i cap a casa falta
gent! Quan va arribar al mas, va sentir una fres-
sa molt forta, com si s’esberlés la terra. En Mor-
gat es va girar i va veure com de sota els camps
sortien unes onades gegantines que negaven
amb fúria tota aquella terra, enduent-se arbres i
conreus. Quan les aigües es van calmar, va apa-
rèixer un llac que anava des de la zona de Lió
fins a les Estunes i des d’on avui hi ha l’església
de Porqueres fins a Banyoles.

Des de llavors, l’estany de Banyoles i els seus
misteriosos voltants han acollit éssers fantàstics,
com el drac de Banyoles o les goges. Les goges
són unes dones d’aigua que viuen a les Estunes,
al peu de la serra de Sant Patllari. De dia viuen
en aquestes galeries subterrànies, de parets d’or
amb pedres precioses, protegides per una fina
teranyina de seda. A la mitjanit, aquestes fades
d’aigua surten a parar la llum de la lluna i a ren-
tar els seus finíssims vels i a emmirallar-se a les
aigües de l’estany. No les heu vistes mai?
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Un grapat d’herois mitològics de tota

la Mediterrània van passar per terres

gironines per fundar una ciutat,

representar alguns passatges de l’Odissea

d’Homer i participar en alguns combats

bèl·lics. Túbal, Gerió, Heracles-Hèrcules

i Pirene tenyeixen de mitologia i èpica

el passat de les terres de Girona.

2 Gerió, fundador de Girona

Any 2220 a.c. - Girona.
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Gerió, fill de Crisaor i Col·lírroe, és representat
com un gegant monstre tricèfal. En un dels seus
viatges per la Mediterrània, va arribar a les nos-
tres contrades per la Catalunya Nord, on va fun-
dar Cotlliure i, ja a la terra dels laietans, al cim
d’una petita muntanya, a la riba dreta d’un riu
anomenat Onyar, Gerió va fundar una ciutat que
va batejar amb el nom de, ves per on!, Geriona.
Aquestes terres conquerides per Gerió, però, no
eren orfes, sinó que pertanyien al reialme de
Túbal, rei d’Ibèria. Gerió va lluitar contra Túbal en
una cruenta batalla en la qual Túbal va morir i
Gerió es va apoderar de les seves terres. La filla
de Túbal, la bella Pirene, va fugir a refugiar-se a
les muntanyes del nord. Gerió, però, no en tenia
prou amb la desaparició de Túbal i tement que
Pirene, la legítima hereva de les terres d’Ibèria,
algún dia li pogués arrabassar el tron, la va cer-
car per tot el reialme. El gegant tricèfal va saber
que Pirene s’havia amagat als boscos del nord i
va calar-hi foc. I ja sense ningú que li pogués
destorbar les seves ànsies de poder, Gerió es va
instal·lar al sud d’Ibèria.

La casualitat va fer que Hèrcules arribés a aquelles
terres per realitzar els seus dotze treballs. El forçut
heroi va trobar la bella Pirene. La pubilla havia
sobreviscut al terrible incendi, però agonitzava.
Abans de morir, va tenir temps d’explicar a Hèr-
cules com el seu pare havia estat mort per Gerió,
que li havia arrabassat el seu reialme, i com havia
calat foc a les terres on ella s’havia refugiat.

Hèrcules, en conèixer la història i en veure la
vella pubilla morta, va sentir dins seu el desig de
venjar la mort de Pirene. A més, un dels dotze
treballs que havia de realitzar per la Mediterrà-
nia, el desè, consistia a robar el ramat de bous de
Gerió. Hèrcules va marxar cap a les terres del sud
on, a la ciutat de Gades, va trobar el ramat de
Gerió, custodiat pel seu gos de dos caps, Ortre.
Hèrcules va matar el gos de dos caps i es va
apropiar del ramat de bous de Gerió. El desè tre-
ball ja estava realitzat, però Hèrcules no en tenia
prou: volia complir la seva venjança personal per
la mort de la bella Pirene. Hèrcules va continuar
cercant Gerió. Quan el va trobar, s’enfrontaren
en una lluita titànica que va fer tremolar les
terres del reialme. Hèrcules va matar Gerió d'un
cop d’espasa a cada cap. Després de matar el tirà,
Hèrcules va cedir les terres del nord als fills de
Gerió. Els trigèmins gerions, per fer perdonar la
memòria del seu pare, van engrandir Girona des
de Torre Gironella en forma de triangle i, a cada
vèrtex, hi van construir una torre. I aquelles mun-
tanyes on havia mort Pirene, en honor seu, van
ser batejades com els Pirineus.

Déu n’hi do de la barreja d’herois i episodis èpics
que van succeir en terres gironines! La història no
pot desmentir ni donar proves d’uns fets que van
tenir lloc l’any 2220 a.c., 554 anys després del
diluvi universal, però si bé no és veritat, sí que és
ben trobat.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Una de les poques dades que coneixem de

Sant Narcís poc abans d’instal·lar-se

definitivament a Girona, és el seu viatge

amb el seu ajudant, el diaca Sant Feliu a

Augusta (Àugsburg). En aquell viatge,

va anar a parar a casa d’Afra,

una hermosa dama de religió pagana,

que, segons la llegenda, va quedar tan

commoguda per la religió del seu

hostatjat que va decidir convertir-se

al cristianisme.

3 La conversió d’Afra

Any 304 d.c. - Augusta, (Àugsburg), Alemanya.
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Sant Narcís va arribar a Àugsburg amb el seu
diaca Sant Feliu i, buscant allotjament per a a-
quella nit, la divina providència els va conduir fins
a casa d’Afra. Afra era seguidora de la pagana reli-
gió de Venus. La mestressa va convidar els viatgers
a estar-se a casa seva aquella nit i va manar a les
seves serventes que preparessin les habitacions. Es
veu que les llumeneres no estaven preparades i
Afra va renyar les criades. Llavors, Sant Narcís va
beneir amb la mà els llums d’oli i, sense haver-hi
posat gota d’oli ni de foc, es van encendre tot sols,
fent una miraculosa claror. Afra va quedar astora-
da davant d’aquell miracle i es va interessar per la
religió dels seus hostatjats. Després d’una llarga
nit de converses teològiques amb Sant Narcís, Afra
es va penedir de la seva anterior vida i va voler
renunciar a la seva antiga religió per rebre les
aigües del baptisme. Al cap d’una setmana Afra i
les seves serventes Digna, Eunòmia i Eutròpia es
van convertir al cristianisme.

La notícia va arribar a orelles de Gaius, el prefec-
te de la ciutat, que va ordenar que es capturés
Afra i se li donés mort. Sant Narcís es va refugiar
a casa d’Hilària, mare d’Afra, per seguir amb les

seves tasques evangelitzadores. Va crear la diòce-
si d’Àugsburg, i va transformar la casa d’Hilària
en catedral. El primer bisbe va ser un oncle d’Afra
que també es va convertir al cristianisme, Dionís.
Afra es va dedicar a predicar el cristianisme per la
ciutat, mentre les autoritats la seguien de prop.
Fins que el 7 d’agost de 304 va ser capturada
quan estava evangelitzant un grup de seguidors.
Afra no va voler penedir-se, ni renunciar a la seva
nova religió i, amb gran coratge va acceptar el
seu martiri. Afra va ser cremada viva en un areny
del riu Lech. Sant Narcís va quedar admirat de la
valentia de la santa, va tenir cura del seu cos i li
va donar sepultura. Quan Sant Narcís va marxar
cap a Girona, va agafar un osset de la santa com
a relíquia.

Els gironins i els pobles veïns van quedar molt
admirats per la història de Santa Afra, fins que
anys després, el 1344, van decidir honorar-la amb
la construcció d’un santuari que van aixecar a
Ginestar, terme de Sant Gregori. L’aplec de Santa
Afra se celebra cada 5 d’agost. I segons la dita,
“en l’aplec de Santa Afra ni les mosques ni les
abelles piquen”.

L L E G E N D E S D E G I R O N A



18

Parlem ara d’una llegenda apòcrifa,

que ha estat creada fa poc, però que,

igual que la llegenda de la Cocollona,

ha entrat amb força dins el llegendari

gironí. És la llegenda d’una majordoma

força trapassera, però de bon cor,

que suposadament hauria tingut Sant

Narcís a la seva casa del Pou Rodó.

4 La majordoma de Sant Narcís

Any 304 d.c. - Al carrer de les Mosques, 1, de Girona.

Creadors: Josep Tarrés i Carles Vivó
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La majordoma de Sant Narcís era una tia àvia
d’Afra que va acompanyar Sant Narcís quan es
va instal·lar a Girona, tornant de la seva estada a
Augusta. Aquesta bona dona tenia més de cent
anys, però el seu aspecte era sorprenentment
ufanós. Tenia la pell suau dels nadons i era ma-
jestuosament grassa. Aquesta majordoma tenia
virtuts de gran cuinera, havia inventat plats tan
exquisits com l’oca amb peres, les pomes farcides
i la botifarra de sang; coneixia les plantes remeie-
res i sabia fer encanteris. Una vegada que estava
enfadada va fer que totes les esglésies de Girona
quedessin plenes de teranyines i d’estranyes ara-
nyes de colors.

La majordoma de Sant Narcís era molt presumi-
da, es guarnia amb barrets ostentosos i vestits de
teles llampants amb esquellerincs cosits a les
vores. Passejava pels carrers de Girona amb els
seus criats, que la duien en una cadira quan es
cansava de caminar. Aquest entranyable perso-
natge, però, tenia un defecte: era molt trapasse-
ra, li agradava escoltar i escampar tafaneries. Un
mal dia, va explicar una xafarderia sobre Sant
Narcís que va arribar a orelles del sant. Sant Nar-
cís es va enfadar i li va treure els seus poders.

La majordoma, que havia estat tan estimada, es
va convertir en la riota de la ciutat. Se la veia
caminar esmaperduda pels carrers i ni tan sols
s’immutava quan la gent, al seu pas, li tirava els
sobrants del menjar. Un dia va tenir una visió del
martiri de Sant Narcís i Sant Feliu. Poc temps
després, la visió es va fer realitat i, des de llavors,
la majordoma va viure una vida de penediment i
es va dedicar a cuidar els més febles.

Quan la majordoma va sentir que la seva mort
era molt a prop, va encendre una foguera davant
de la catedral de Girona i, en un darrer acte
d’amor pels més desvalguts, va inventar la sopa
de menta, per als malalts i els pobres.

Conten que, quan la van enterrar, el seu cos tan
gras era lleuger com el d’un pardalet. Com a
record a la penedida majordoma, els gironins van
aixecar una estàtua amb pedra de Girona, prop
d’on havia viscut, als jardinets de davant dels
Banys Àrabs, que reprodueix la figura de la ma-
jordoma, dreta amb la seva gran panxa i el llibre
dels Misteris a les mans.

L L E G E N D E S D E G I R O N A



20

No es coneixen gaires dades sobre la vida

de Sant Narcís d’abans d’arribar a Girona.

Tampoc no hi ha un acord sobre

la procedència del sant. La majoria

de dades que tenim són de la seva etapa

a Girona, la darrera de la seva vida, ja que

al cap de tres anys d’arribar a Girona,

moriria martiritzat quan feia missa,

l’any 307. Tot i estar tan pocs anys

a la ciutat, Sant Narcís va tenir temps

de deixar-hi la seva petjada, en el

sentit literal.

5 La petjada de Sant Narcís

Any 305 d.c. - Al carrer de les Mosques, 1, de Girona.
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La història ens diu que, a finals de l’any 304 de la
nostra era, Sant Narcís va arribar a Girona amb el
seu diaca Sant Feliu, i a principis de l’any 305, va
fixar Girona com a la seva residència episcopal.
Segons la memòria popular, el sant bisbe es va
instal·lar en una casa situada entre el carrer de
Sant Narcís, avui carrer del Pou Rodó, i el carrer
de les Mosques. En aquell temps, el cristianisme
anava guanyant adeptes i això era vist per
l’imperi romà com una amenaça. L’emperador
Dio-clecià va ordenar la darrera gran persecució
contra els cristians, en la qual acabaria patint
martiri Sant Narcís, juntament amb el seu diaca
Sant Feliu.

A partir dels fets històrics, neix la llegenda: En
una d’aquestes persecucions, Sant Narcís va ide-
ar una treta digna del millor agent secret per
despistar els seus perseguidors. Sant Narcís va
fugir de la casa del Pou Rodó sortint per la fines-
tra, però se li va acudir de deixar una petjada en
el sentit invers; és a dir, com si entrés a la casa i
no pas com si en sortís.

Quan els seus perseguidors van arribar a la casa,
van veure la petjada i, deduint que el sant s’hi
havia amagat a dins, van buscar-lo i rebuscar-lo
per tots els racons de la casa, cosa que va donar
temps a Sant Narcís per amagar-se ben lluny.
Des de llavors, la petjada va romandre a l’ampit
d’aquella finestra de la casa número cinc del
carrer del Pou Rodó, al moll de l’os de la mitolo-
gia gironina, tal com recull Joan Amades, el
1952, en el seu Costumari Català.

El culte a petjades no terrenals és molt antic i és
present en diverses cultures d’arreu del món, que
les interpreten de diferent manera: petjades per-
tanyents a sants cristians, o del diable, de Buda,
d’Adam... Els antics grecs i romans tenien per
objecte de culte les petjades de Bacus i Heràcles,
i és possible que els primers cristians les adap-
tessin a la nova religió. Prop de Girona tenim al-
tres exemples d’aquestes petjades: a les Gavarres
i a les Guilleries, trobem les petjades de Sant Martí
i del seu cavall, i a la resta dels Països Catalans, a
Mallorca i a València, són interpretades com a
petjades del cavall del rei Jaume I el Conqueridor.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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La paraula catacumba deriva del grec

‘katá’, a sota, i ‘kymbé’, excavació,

i es refereix als llocs subterranis on

es reunien els primers cristians per resar,

enterrar els seus morts i glorificar els seus

màrtirs. En els temps de persecució

del cristianisme, els cristians s’havien

de refugiar en els soterranis de les ciutats

per poder celebrar el seu culte.

6 Les catacumbes

Principis del segle IV de la nostra era, en la darrera gran persecució
dels cristians.
Prop de l’església de Sant Feliu i el carrer del Pou Rodó, Girona.
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La ciutat de Girona va patir, com totes les ciutats
de l’Imperi Romà, la persecució del cristianisme.
Per això, els primers cristians gironins s’havien de
reunir en secret a les catacumbes. No hi ha cap
constància física de l’existència de catacumbes a
Girona, com en d’altres ciutats. Sí que hi ha do-
cumentació que parla de les catacumbes de Sant
Feliu. El diaca de Sant Narcís, Sant Feliu, va ser
enterrat en aquestes catacumbes i durant molts
anys va descansar allí, oblidat pels gironins. Al cap
d’uns quants segles, de la seva tomba va exhalar
una dolça olor de santedat que va avisar la ciutat
de la seva presència. Els gironins el van desente-
rrar i el van portar a l’altar major de l’església
que, des de llavors, està consagrada a la venera-
ció d’aquest sant.

Es creu que al número u del carrer de les Mos-
ques, on vivia Sant Narcís, i molt a prop d’on va
patir martiri amb el seu diaca, hi havia una entra-
da a les catacumbes de Girona, tal com recull
Jaume Marquès i Casanovas al seu llibre Girona
vella, que podria comunicar amb el pou que hi ha
al claustre de la catedral o a l’església de Sant
Feliu. A més d’aquestes catacumbes de Sant Feliu,
el subsòl gironí podria amagar també la mítica
cripta de la primitiva catedral romànica que no
s’ha arribat a trobar mai.

Les catacumbes formen part de les llegendes del
subsòl de la ciutat, al costat de la xarxa de pas-
sadissos subterranis que es té constància que
recorrien tot el nucli antic i sortien a fora de les
muralles. Com el conegut túnel de la Carbonera,
que connecta el museu d’art de la ciutat amb el
carrer de les Ballesteries, a la cantonada de la
pujada de Sant Feliu. Alguns d’aquests passadis-
sos tenien fins militars i comunicaven la Torre
Gironella amb el llit del Galligans i el castell de
Montjuïc. D’altres comunicaven entre si cases
particulars o convents i esglésies. Els jueus usa-
ven alguns d’aquests passadissos per a escapar-
se del call quan eren atacats pels cristians.

Potser algun dia, amb la realització d’obres en
alguna casa, l’entrada a les catacumbes sortirà a
la llum i finalment podrem conèixer la història
soterrada de la ciutat.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Els gironins de l’edat mitjana, com molts

altres pobles de l’època, estaven fascinats

per les gestes de Carlemany, a qui

consideraven el seu fundador. Malgrat

que l’emperador franc no va fundar

Girona, sí que la va alliberar del domini

musulmà, l’any 785. De la relació

de Carlemany amb Girona, n’han quedat

moltes llegendes, més o menys

fantàstiques, i un llegat de construccions

i d’objectes relacionats, d’alguna manera,

amb l’emperador de la barba florida.

7 Carlemany

Any 785, alliberament dels musulmans - Girona.
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La figura de Carlemany és present en nombroses
llegendes relacionades amb la ciutat de Girona i
la seva fundació. En la versió més fantàstica de la
fundació de Girona, la magnífica espasa de
l’emperador de la barba florida té un paper pro-
tagonista. Conten que temps era temps, quan la
Selva i el Gironès eren un immens llac, els empor-
danesos van ser envaïts pels sarraïns. Carlemany
va idear una carambola per alliberar les terres
em-pordaneses dels sarraïns i, de retruc, fundar
la ciutat de Girona. L’emperador franc, amb un
con-tundent cop de la seva espasa, va partir en
dos les muntanyes de Sant Julià de Ramis, obrint
el lloc que actualment es coneix com el Congost.
Les aigües del llac es van obrir pas amb fúria
entre les muntanyes partides de Sant Julià de
Ramis i van arribar fins a l’Empordà. Les terres
empordaneses van ser negades i les aigües es van
endur els musulmans mar endins, alliberant
l’Empordà del domini musulmà. Aleshores
Carlemany, al bell mig del llac escolat, va fundar
la ciutat de Girona.

D’altres vegades, la llegenda ressalta el vessant
més religiós de l’emperador franc i conta com va
ser ajudat en les seves gestes per sants i mares
de Déu per vèncer els musulmans que s’havien
apropiat de Girona. En la conquesta de Girona,

Carlemany va ser guiat per una pluja de gotes de
sang que esdevenien creus en tocar el terra, i
l’aparició d’una creu de foc sobre la mesquita de
Girona, que va assenyalar el moment just per
atacar les posicions sarraïnes i va predir la victò-
ria sobre els sarraïns.

A més d’aquestes llegendes, els gironins poden
gaudir encara de la torre de Carlemany, antic
campanar de la seu romànica, que fa de contra-
fort a la nau de la catedral, a l’ala migdia de
l’antic claustre. Es conserva tota la cara nord, de
set pisos decorats amb un fris d’arcs llombards. I,
dins el temple, darrere de l’altar major, hi ha la
cadira de Carlemany, tallada d’un sol bloc de
marbre. La cadira és del segle XI i és un dels
models de cadira episcopal més rellevants del
romànic europeu. La tradició diu que si una pare-
lla s’hi asseu junta, abans d’un any seran casats;
però si s’hi asseu un home sol, no es casarà mai.
Girona va venerar Carlemany, des de l’any 1345,
quan el bisbe Arnau de Camprodon va impulsar
el seu culte. I, malgrat que el papa Sixt IV, el
1484, va suprimir la festivitat, Girona va conti-
nuar celebrant-ne els oficis litúrgics fins al segle
XVII.

L L E G E N D E S D E G I R O N A



26

La bandera catalana és una de les més

antigues d’Europa i de tot el món.

Originàriament, va ser el símbol heràldic

del llinatge dels comtes de Barcelona

i posteriorment va representar tot el seu

territori. El primer de la dinastia d’aquests

comtes de Barcelona, Guifré el Pelós,

ha esdevingut llegendari com el pare

fundador del nostre territori i de la nostra

bandera: les quatre barres vermelles de

la sang del comte sobre un fons daurat.

El comte Guifré està enterrat al monestir

de Ripoll.

8 Guifré el Pelós

Any 897.
Monestir de Santa Maria de Ripoll, on està enterrat Guifré el Pelós.
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Nascut pels volts del 840, va heretar del seu pare
els comtats d’Urgell i de Cerdanya. El 878 el rei
franc li va encomanar els comtats de Barcelona i
Girona-Besalú. La seva fita més important va ser
el repoblament de la Catalunya central, establint
una frontera amb els musulmans per la part oc-
cidental del Llobregat i el Cardener. Aquest repo-
blament va anar acompanyat de la fundació d’es-
glésies i monestirs, com el de Santa Maria de
Ripoll, on està enterrat, i el de Sant Joan de les
Abadesses. A la darreria del seu govern va haver
de defensar les seves terres dels musulmans. En
una batalla contra l’exèrcit del governador mu-
sulmà de Lleida, Llop ibn Muhamnad al-Qasi, va
ser ferit i va morir l’11 d’agost de l’any 897. És
l’iniciador de la successió hereditària del casal de
Barcelona i de la independència dels francs. A la
seva mort, prescindint de la voluntat del monar-
ca franc, va repartir el seu territori entre els seus
fills. Aquesta dinastia va governar Catalunya des
de l’any 878 fins la seva extinció, l’any 1410. Al
llibre del monestir de Ripoll, Gesta Comitum Bar-
cinonensium, del segle XII, se’l considera pare de
la pàtria.

Si la història li reconeix aquest mèrit, la llegen-
da, n’hi atribueix un altre de no menys impor-
tant: la creació de la bandera catalana, la nostra
senyera. La primera referència és del 1420, al lli-
bre Fets d’Armes de Catalunya: Conta la llegen-
da que Guifré va morir a conseqüència de les
ferides rebudes en una heroica batalla contra els
normands, al costat del rei franc Carles el Calb.
Quan Guifré agonitzava a la seva tenda, el rei
franc va voler recompensar la valerosa lluita del
comte català i li va atorgar un escut d’armes.
L’emperador va ajuntar les seves mans amb les
de Guifré i, mullant els seus dits a la sang de la
ferida mortal del comte, va dibuixar quatre pals
verticals sobre el fons daurat del seu escut.

Aquestes quatre barres van ser l’escut d’armes
dels comtes de Barcelona i, posteriorment, van
representar tot el seu territori. La senyera és una
de les banderes més antigues del món. La prime-
ra imatge de les quatre barres és del 1150, en un
escut del rei Ramon Berenguer IV, tot i que abans
ja s’havia usat com a símbol pre-heràldic a les
tombes de Ramon Berenguer II, el 1082, i de la
seva besàvia Ermessenda de Carcassona, el 1052,
a la catedral de Girona.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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La seu gòtica de Girona s’aixeca sobre la

romànica, que, a la vegada, es va construir

damunt una església primitiva que,

al seu torn, se suposa aixecada sobre un

temple romà, i és probable que aquest

temple s’aixequés sobre un lloc sagrat

anterior. El fet que cada successió

de cultures hagi escollit el mateix lloc

com a escenari per representar el seu culte

pot respondre a la voluntat d’apropiar-se

dels símbols i llocs culturals de la

cultura anterior, però potser l'explicació

es troba sota terra.

9 Drac sota el temple

Segles XI-XVIII - Catedral de Girona.
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El període que va del segle XI al XIII és una època
de construcció de catedrals, que es dedicaven
majoritàriament a Santa Maria. Els constructors
de les catedrals eren una mena de confraria uni-
versal, els maçons o paletes lliures. Els maçons,
en construir les catedrals, hi incloïen símbols i
significats esotèrics, només a l’abast dels iniciats:
elements de la càbala jueva i de la tradició alquí-
mica. Aquesta simbologia, que sobrepassava allò
merament decoratiu, no contradeia els usos i dog-
mes del cristianisme, sinó que hi afegia altres
coneixements i interpretacions.

Es creu que les catedrals d’aquest període es tro-
ben en uns llocs energètics especials, sobre co-
rrents d’aigües subterrànies i altres energies, com
plaques tectòniques i energies magnètiques. En
el llenguatge dels druides, aquestes forces tel·lú-
riques es diuen vouivre, que es pot traduir com a
serpent o drac. El drac és un compendi de parts
d’animals enigmàtics i temuts per la gent de
l’edat mitjana (ales de ratpenat, escates de serp,
urpes d’àliga... ) i representa aquestes energies
ocultes i desconegudes del subsòl.

Hi ha la creença que, en construir sobre aquests
llocs sagrats, s’intervé en les energies
tel·lúriques, que es modifiquen i es posen al ser-
vei del temple. No sabem si la catedral de Girona
està aixecada sobre un d’aquests llocs de poder,
ni quin paper hi va tenir la maçoneria, en la seva
construcció, però sorprèn l’omnipresència del
drac en la iconografia de la catedral. El drac apa-
reix sempre dominat per les forces del cristianis-
me: Sant Miquel, el copatró de la catedral, està
representat dominant el dimoni amb forma de
drac, també hi ha una imatge de Sant Jordi ma-
tant el drac i Santa Margarida i Santa Marta tam-
bé apareixen dominant els seus dracs. I si ens
fixem bé en cada racó de la catedral, en la rosas-
sa, en les mènsules de les capelles... veurem mol-
tes representacions de dracs. Potser és una
representació d’aquest drac tel·lúric que habita
al subsòl de la catedral i que, un cop dominat per
les forces del cristianisme, omple la catedral
d’una energia especial.

L L E G E N D E S D E G I R O N A



30

Aquesta llegenda ens explica l’origen

del nom del poble de Caldes de Malavella,

situat a uns vint minuts de Girona.

Al segle XVIII, una de les capelles de

l’església parroquial del Mercadal,

a Girona, estava dedicada a Sant Maurici.

I per l’aplec de Sant Maurici, el 22

de setembre, eren molts els gironins

que s’hi acostaven.

10 Sant Maurici i la mala vella de Caldes

Segle XI, construcció de la capella de Sant Maurici, al castell de Sant Maurici.
Caldes de Malavella (Girona).
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Hi havia una vegada un nen orfe, anomenat
Maurici, que va arribar al poble de Caldes, bus-
cant com guanyar-se la vida. El jove Maurici es
va trobar amb un poble escanyat per la tirania de
la seva senyora i desolat per les morts que oca-
sionava entre els nens un home llop. Aquell ma-
teix dia, en Maurici va tenir un encontre amb la
mala senyora de Caldes. La gana va fer que la
criatura li robés unes monedes, amb tanta mala
sort que va ser descobert per en Punyestret, el
secretari de la mala vella.

La mala vella de Caldes va quedar admirada per
la valentia del jove i el va voler per servent. I el
bon Maurici es va instal·lar al tètric castell de la
tirana, que s’estenia per les profunditats de tot el
poble. Però la donota no comptava pas que la
valentia que admirava tant d’aquell noiet li por-
taria la seva fi. El bon Maurici, a més de valent,
també era curiós i tenia un fort sentit de la jus-
tícia. Aquestes inquietuds el van portar a desco-
brir el secret de la malvada senyora. Una nit va
veure com el nan Sucdebruc, el bufó del palau,
entrava a la cuina, carregat amb una saca i amb
la cara coberta amb una careta de llop. La mons-
truosa cuinera l’esperava per cuinar el contingut
de la saca: una tendra criatura.

En Maurici va aprofitar una distracció de la cui-
nera per empentar-la dins la perola, però va ser
descobert per en Sucdebruc. Després d’una bara-
lla, el nen es va escapolir i en Sucdebruc va que-
dar estabornit.

En Maurici va portar el menjar a la mala vella,
però, en aquella ocasió, el tiberi no era pas carn
de criatura, sinó de gos. La mala vella es va enra-
biar molt, però a fora, la gent de la vila, alertada
pel nen, havia encerclat el palau i hi havia calat
foc. El nostre heroi va poder sortir abans que la
mala vella fos engolida per les flames. La mala
vella, sense la seva ració de carn de criatura,
havia perdut la immortalitat i el poble de Caldes
de Malavella havia recuperat la seva llibertat.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Aquesta és la història d’una dona que

no es va voler resignar a ser espectadora

de la vida política de la Catalunya del

segle XI. La comtessa Ermessenda

destacava per la seva bellesa i va

esdevenir llegendària pel seu caràcter fort

i decidit. Des del primer moment es va

involucrar de ple en la política catalana

i va participar directament en les tasques

de govern dels comtats del seu marit

i en la presidència d’assemblees

i tribunals. Fins i tot, va acompanyar

el comte Borrell III en moltes campanyes

militars a Al-Àndalus.

11 Ermessenda de Carcassona

Any 1058, mor la comtessa Ermessenda de Carcassona - Catedral de Girona.
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Ermessenda de Carcassona, filla de Roger I de
Carcassona i Adelaida de Gavaldà, va néixer cap
a l’any 975. Es va casar amb el comte de Bar-
celona, Ramon Borrell III, l’any 993. Però el com-
te Borrell III va morir quan el seu fill, Berenguer
Ramon I, el Corbat, era menor d’edat i Erme-
ssenda va assumir la regència dels comtats fins a
la majoria d’edat del seu fill i va gaudir de
l’usdefruit dels comtats de Girona-Osona, segons
la vo-luntat del seu marit.

Després de la regència, la decidida comtessa es
resistia a renunciar al seu poder i el seu germà,
Pere Roger de Carcassona, bisbe de Girona, va
haver de mediar entre mare i fill, establint un
acord segons el qual el seu fill Berenguer Ramon
cedia temporalment a la seva mare la senyoria
de la ciutat de Girona, a més de diversos castells
i rendes.

Però Berenguer Ramon I va morir el 1035 i Er-
messenda de Carcassona va tornar a fer de re-
gent, en aquesta ocasió dels comtats del seu nét,
Ramon Berenguer, fins al 1056.

A més d’aquests episodis d’intrigues, de lluites pel
poder i d’activa participació en la vida política
catalana, la comtessa Ermessenda és recordada
per la seva estreta relació amb l’església catalana.
Ermessenda de Carcassona, com a senyora de la
ciutat de Girona, va fundar el monestir de mon-
ges benedictines de Sant Daniel i el monestir de
Sant Feliu de Guíxols. El 1015 Ermessenda i el seu
germà Pere Roger van promoure la construcció
religiosa més important de Girona: la catedral,
construïda sobre de l’antic temple romà, amb una
donació de 100 unces d’or. La catedral romànica
de Girona era, com en l’actualitat, una església
d’una sola nau, coberta amb volta de canó i tres
portes, i va ser consagrada el 21 de setembre de
1038.

Quan la comtessa Ermessenda va morir, el 1058,
seguint la seva voluntat, van traslladar el seu se-
pulcre, amb l’escut comtal de la casa de Barcelo-
na, a la catedral de Girona. Al segle XIV, el rei Pere
el Cerimoniós va fer recobrir el seu sepulcre i el del
seu nét, Ramon Berenguer II, amb un sepulcre gò-
tic. Sobre el sepulcre de la comtessa s’hi va col·lo-
car una escultura d’Ermessenda obra de Guillem
Morell.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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En aquesta ocasió, els fets històrics que

engendren la llegenda són ben definits en

l’espai i el temps. El 1053, el comte de

Barcelona, Ramon Berenguer I, va tenir

descendència: dos bessons destinats

a regnar conjuntament el comtat. Els nens

van ser batejats com a Ramon Berenguer,

també conegut pel nom d’en Cap

d’Estopes, per la seva cabellera rossa,

i Berenguer Ramon. El cinc de desembre

de 1082 Ramon Berenguer II va ser trobat

assassinat prop de Girona.

12 El falcó d’en Cap d’Estopes

Any 1082, mort d’en Cap d’Estopes - Sant Feliu de Buixalleu / Girona.
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La llegenda arrenca del fet històric de la violen-
ta mort de Ramon Berenguer fill, mentre estava
de cacera al Montnegre, al terme de Gaserans,
entre Hostalric i Sant Celoni, prop de Sant Feliu
de Buixalleu. En Cap d’Estopes va dir al seu ger-
mà que ja havia caçat prou i que se’n tornava
cap a Barcelona a conèixer el seu primer fill, re-
centment nascut. Però Ramon Berenguer II ja no
va tornar a Barcelona. El seu cos va ser descobert
per un pagès, alertat pels laments del falcó del
comte. El cos del comte era dins d’una bassa co-
neguda ara com el Gorg del Comte, en un parat-
ge solitari que, des de llavors, va prendre el nom
del Voral de l’Astor o Perxa de l’Astor.

Les restes del comte van ser traslladades a la ca-
tedral de Girona, on va ser enterrat. Es veu que
l’afligit falcó va seguir volant la comitiva fúne-
bre fins a la seu, on va volar en cercle sobre Be-
renguer Ramon, abans de caure mort de cansa-
ment i tristor, sobre el taüt del seu amo.

El poble sempre va creure que Berenguer Ramon
havia tingut una relació directa amb l’assassinat
i, des d’aquell dia, l’anomenaren Berenguer Ra-
mon el Fraticida. La llegenda també ens diu que,
en el funeral, els capellans que havien de cantar
l’ofici de difunts, inexplicablement erraven els
seus cants i només podien repetir Ubi est Abel
frater tuus?: On és Abel, el teu germà?

Des de llavors, les restes de Ramon Berenguer II,
amb la seva armadura i la seva espasa, reposen a
la catedral de Girona, sobre la porta de l’antiga
sagristia, a la capella conventual. Els gironins no
van pas oblidar el fidel falcó, i li van atorgar un
lloc d’honor dins la seu, prop de la tomba del seu
amo, en un dels nervis de la volta d’entrada a les
sales capitulars.

Quan, el 1982, es va obrir el sarcòfag original del
comte, que el 1385, per ordre del rei Pere el Ceri-
moniós, s’havia recobert de plaques d’alabastre,
s’hi va trobar una representació de les quatre ba-
rres que constitueix la imatge més antiga de
l’escut de Catalunya.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Un animal típicament gironí, mosques

a part, no és altre que el lleó. Els gironins,

històricament, s’han sentit força atrets per

aquest animal. Però els seus

desconeixements de zoologia els feien

confondre llops amb lleons, com a la Font

dels Lleons, dita així perquè hi havia

molts... llops a la zona. I, posats a

confondre’s en qüestió de lleons,

els gironins van confondre el sexe d’un

altre famós lleó del carrer Calderers.

13 El cul de la lleona

Segle XII - Carrer Calderers, Girona.
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Al carrer Calderers, abans conegut com a carrer
dels Perolers, a l’altura del número 19, hi havia
una columna romànica per on s’enfilava un lleó
de pedra. Possiblement, aquesta escultura, servia
de reclam del famós Hostal de la Lleona que va
estar funcionant durant l’edat mitjana i moder-
na. Aquest hostal estava situat en un bon lloc, a
l’entrada de la ciutat, i hi anaven a parar tots els
viatgers que arribaven a Girona des de França.

Malgrat que l’escultura representa un lleó mas-
cle, primer es va confondre amb una mona, pot-
ser per l’acció d’enfilar-se, i més tard va entrar a
la mitologia gironina com a una lleona.

Com que la figura no estava a gaire alçada, si la
gent es posava de puntetes, i allargava els bra-
ços, podia arribar a tocar amb les mans el cul de
l’animaló. I com que els catalans som gent esca-
tològica de mena, l’acte va esdevenir ritual. La
lleona aviat es va fer ben famosa entre gironins
i forasters. Amb el temps, el ritus de tocar-li el
cul o fer-li un petó va esdevenir una mena de
bateig gironí per als nouvinguts, després
d’inscriure’s al cens de la ciutat. i, pels gironins,
una garantia de tenir una feliç tornada a la ciu-
tat, en cas de marxar. Aquest ritual va acompan-
yat de la seva dita:

No és bon ciutadà de Girona qui no ha fet un
petó al cul de la lleona.

Des de l’any 1986 hi ha una reproducció de la
lleona al carrer Calderers, a la plaça de Sant Feliu,
molt a prop del lloc on hi havia hagut la figura
original, que incorpora uns escalons per facilitar
el ritual.

La reproducció de la lleona continua rebent
petonets al cul per part de gironins i visitants,
mentre que l’estàtua original rep les visites del
museu d’art de la ciutat.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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El carrer del Llop, actualment Pujada del

Rei Martí l’Humà, amaga uns quants

misteris. Aquest carrer es va apujar de

nivell l’any 1750 per evitar inundacions.

De manera que les plantes baixes actuals

corresponen als primers pisos de les cases,

i els balcons d’abans són ara les portes

de les cases. Tapant el carrer es va tapar

també una part de la història, com un

cancell d’un temple visigot, possiblement

dedicat a Sant Feliu, però una curiosa

escultura va sobreviure a la pujada

de nivell del carrer.

14 El carrer del Llop

Segle XII, data del relleu - El carrer Pujada del Rei Martí, Girona.
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Al barri vell de Girona, davant del Portal de So-
breportes, prop del riu Galligans, hi ha el carrer
del Rei Martí l’Humà. És una pujada estreta i fos-
ca, humida, amb flaire de pedra antiga, que anti-
gament era conegut com el carrer del Llop. En
aquest carrer hi havia una llinda de pedra escul-
pida que actualment es troba al Museu d’Art de
Girona. L’escultura representa un gran llop, amb
una cabellera com de lleó, devorant un nen.

Figura que aquest relleu de pedra rememora uns
fets tràgics que van ocórrer fa molt de temps en
aquest carrer. La llegenda conta que, un mal dia,
un llop famolenc va baixar de la vall de Sant
Daniel i, buscant alguna cosa per calmar la gana,
va arribar fins al carrer del Llop. Allí el famolenc
animal va veure un marrec que jugava distret i se
li va abraonar. A partir d’aquí hi ha diferents ver-
sions: n’hi ha que diuen que el llop es va endur
el vailet i se’l va menjar, d’altres diuen que uns
caçadors van poder espantar el llop, que va dei-
xar caure la criatura i se’n va tornar cap a Sant
Daniel amb la cua entre cames; segons uns
altres, el nen era un escolanet que va acabar sent
devorat pel llop al bell mig d’una processó.

No se sap pas res del trist esdeveniment, ni hi ha
constància que de debò hagi ocorregut mai. Pot-
ser a partir del trist succés es va fer l’escultura,
com un senyal advertint del perill, o bé la imagi-
nació popular va crear la llegenda a partir de
l’escultura que hi havia al carrer. És un misteri
més que s’afegeix a les incògnites d’aquest carrer.

També al mateix carrer del llop, hi havia un con-
vent de monges on la façana tenia una repre-
sentació de la Mare de Déu de la Llet, a la qual
es dirigien les mares que havien perdut la llet i
no podien alimentar els seus fills.

Resulta, si més no, curiós que hi hagués una
imatge d’aquesta Mare de Déu al carrer del Llop,
ja que el llop està relacionat també amb la llet
materna des que una lloba va alimentar els dos
bessons fundadors de la ciutat de Roma.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Tenim dades de l’existència del monestir

romànic de Sant Pere de Galligans des de

l’any 988. A principis del segle XII van

començar les obres de l’església de Sant

Pere i del claustre del monestir, que

van quedar enllestides abans de la fi del

segle. Al petit claustre del monestir,

hi ha un capitell amb un relleu ben

especial en cadascuna de les seves quatre

cares: una enigmàtica sirena. La sirena del

monestir de Galligans no és la reproducció

típica d’una sirena de cos femení amb

llarga cabellera i cua de peix.

15 La sirena de Galligans

Segle XII - Monestir de Sant Pere de Galligans, Girona.
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Aquesta sirena gironina està representada amb
cos de dona i, no una, sinó dues cues de peix. La
sirena de Galligans sura sobre les aigües, amb els
ulls ben oberts, agafant-se les puntes de les se-
ves dues cues amb les mans. Al naixement de
cada cua hi ha un dibuix que sembla representar
dos sexes. L’enigma d’aquesta atípica sirena es fa
més gran perquè no hi ha cap referència que ens
n'expliqui l’origen, ni el significat.

Totes les cultures han utilitzat un bestiari mito-
lògic per explicar allò desconegut i per simbolitzar
perills, amenaces, virtuts, pecats, segons el seu sis-
tema de creences. Les primeres referències a les
sirenes són a la cultura grecoromana, que va
prendre aquest animal mitològic de cultures ori-
entals. Les sirenes encisaven els mariners amb els
seus bells cants i els feien estimbar contra els es-
culls. En l’Odissea d’Homer, Ulisses va demanar
ser lligat al pal del vaixell per resistir la tempta-
ció del cant de les sirenes. El cristianisme va
adoptar i cristianitzar molts símbols culturals
antics, entre ells, la figura de les sirenes.

A l'illa de Lesbos, a Grècia, a l’altar de Mitelene hi
ha representada una sirena molt semblant a la
del Galligans; amb el mateix gest d’agafar-se els
extrems de les dues cues. L’art medieval va aga-
far prestada aquesta representació grega i, de
vegades, la cabellera es confon amb les cues: en
una miniatura del Beato del Burgo de Osma, Ba-
bilònia és representada com una dona estirant-
se la seva cabellera. L’art romànic basc repro-
dueix sirenes semblants a la de Galligans.

Els claustres medievals representen la unió d’allò
terrenal i profà amb allò diví, i integren en la
seva simbologia elements fantàstics per difondre
el seu missatge. Les aigües on reposa la sirena
representen allò ocult i perillós, com les aigües
que es poden desfermar. Les sirenes simbolitzen
la luxúria, i la representació medieval de la si-
rena amb dues cues i un sexe a cada una refor-
ça aquest simbolisme. Potser la sirena de Sant
Pere de Galligans, amb els seus ulls oberts com
taronges, era un avís als fidels de l'època sobre
els perills que podia desencadenar el pecat de la
luxúria.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Les societats tradicionals tenen unes

rígides normes de comportament i uns

preceptius càstigs per als qui es desvien

d’aquestes normes. Malgrat tot,

de vegades les forces divines poden

perdonar aquelles relliscades que

la societat ha condemnat. Això és el que

va succeir a la filla de Cal Sobirà de Santa

Creu, que es va quedar embarassada quan

festejava amb el seu xicot.

16 El fill del Castell

Segle XIII - El castell de Farners.
Santa Coloma de Farners (Girona).
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Quan els pares de la pobra noia ho van saber, la
van fer fora de casa. La desventurada parella
només tenia l'opció de fugir junts. Es van casar
d’amagat de les seves famílies, a l’ermita de Sant
Miquel de Cladells, i van acceptar l’oferta de
l’ermità de quedar-se a viure allí amb ell.
Semblava que la vida començava a somriure a la
parella i eren feliços amb la nova vida que duien
a l’ermita. Però un mal dia, la noia va trobar el seu
marit i el bon ermità, morts assassinats. La viuda
tenia massa por per quedar-se a l’ermita, i no
podia tornar amb la seva família ja que, en no tenir
cap testimoni del seu casament, no l’haurien pas
acollit.

Faltava poc perquè naixés el seu fill i la desespe-
ració la va conduir fins a les ruïnes del vell cas-
tell de Farners, per reposar i pair tot aquell dolor.
La pobra noia, buscant consol, va mirar cap a
l’ermita de la Mare de Déu de Farners, al peu del
castell, i va implorar ajut en la seva desgràcia.
Aleshores les parets del castell es van il·luminar
amb una llum blanquíssima i la figura d’una
bella dama va aparèixer del no res i va ajudar la
vídua a parir el seu fill. La bella dama, que no era
altra que la Mare de Déu, va donar aquella cria-
tura a un matrimoni que havia perdut recent-
ment un fill perquè en tinguessin cura durant

dos anys.

Passat aquest temps, els pares van anar al castell
de Farners a tornar el nen. La Mare de Déu va
omplir la falda de la dona de quelcom pesat, en
concepte de pagament pel didatge, i els va
demanar de no mirar què era fins que arribessin
a casa. El matrimoni, però, no va tenir espera i, a
mig camí, es van aturar a mirar el misteriós pa-
gament, que no era més que una pila de sorra.
Enfadats, van llençar aquella sorra i van anar a
casa seva. Quan la dona es va treure el davantal,
una engruna de sorra va caure al terra i es va con-
vertir en una unça d’or. Si haguessin fet cas de les
paraules de la Mare de Déu, haurien estat rics.

La filla del Sobirà es va fer monja i el seu noi va
créixer valent i caritatiu i tothom el va conèixer
pel nom del “Fill del Castell”.
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La diàspora, la dispersió dels jueus, va començar l’any 70

de la nostra era. La primera referència de jueus a Girona

és del segle IX. Al segle XI, ja hi havia tota una comunitat

arrelada a Girona, que va tenir el seu propi espai dins

la ciutat, el call, fins la seva expulsió, el 1492.

Entre el llegat d’aquesta convivència hi trobem unes històries

personals que han esdevingut llegendes.

17 Els jueus a Girona

Any 1270, mort de Mossé Ben Nahman,
Bonastruc ça Porta, Call jueu, Girona.
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Nascut a Girona el 1194, el 4954 del calendari
jueu, Mossé Ben Nahman, també conegut per
Nahmànides o pel nom català Bonastruc de Por-
ta, va ser rabí de la comunitat jueva de Girona.
Les seves obres figuren entre les més importants
de la literatura jueva de la Península Ibèrica. El
rei Jaume I el va designar representant de les
comunitats jueves a la Corona d’Aragó en la
controvèrsia de la Disputa de Barcelona amb el
jueu convers Pau Cristià. Després de la seva de-
fensa del judaisme i, malgrat comptar amb la
simpatia del rei, l’església va forçar l’exili de
Nahmànides. El 1276 va arribar a la ciutat d’Akko.
Va morir als 76 anys; abans, però, va fundar una
sinagoga a Jerusalem que va funcionar fins al
1585.

Mentrestant, a Girona arribava l’onada antisemi-
ta que ja havia recorregut el regne de Castella. El
10 d’agost de 1391 hi va haver un avalot contra
el call i les autoritats van tancar els jueus a la
Torre Gironella, per protegir-los. Però el refugi es
va convertir en una presó, de la qual els jueus
només podien sortir un cop convertits al cristia-
nisme. Entre els jueus de Torre Gironella que es
van convertir hi havia en Francesc Guillem de
Vilaritg, però la seva dona, la Tolrana, va rebutjar
convertir-se i es va quedar a la torre. El 27 de se-
tembre, en Francesc Guillem va enviar el seu

procurador, Francesc Cervera, perquè requerís la
Tolrana de tornar amb ell. Però la Tolrana es va
negar a convertir-se i a cohabitar amb el seu
marit convers, segons les normes de l’església
catòlica per als matrimonis entre cristians i “infi-
dels”. D’aquests fets en va recollir acta el notari
Lluís Carbonell. La llegenda diu que la Tolrana va
preferir donar-se mort ella mateixa, llançant-se
daltabaix de la torre, abans que apostatar del
judaisme. I des de llavors, en les fredes nits de
tramuntana, pels carrerons del call, encara es pot
sentir el cant planyívol del fantasma de la
Tolrana .

La situació va anar empitjorant per als jueus. El
1490 el tribunal de la Inquisició es va instal·lar a
Girona i dos anys més tard, el 30 d’abril de 1492,
va arribar a Girona una carta de Ferran el Catòlic
decretant l’expulsió de tots els jueus de la coro-
na de Castella i Aragó. El 12 de juliol, la comuni-
tat jueva de Girona, l’aljama, va vendre totes les
seves propietats i, al cap d’un mes, a l’agost de
1492, ja no quedava, oficialment, cap jueu a la
ciutat.
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Girona ha patit infinitat de setges,

se’n conten una trentena llarga, entre el

segle III i el darrer, el 1874. Cada setge

deixava una ciutat devastada i amb

moltes baixes entre els seus habitants,

però a partir del setge de 1285,

els gironins van disposar de l’ajut

de Sant Narcís i el seu exèrcit de mosques

per foragitar cada setge, sobretot els que

venien de França. Vegem els fets històrics,

recollits pel cronista Bernat Desclot,

el 1288.

18 Les mosques de Sant Narcís

Any 1285, setge del rei francès Felip l’Ardit.
Església de Sant Feliu, Girona.
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Girona, per la seva situació geogràfica, al costat
de la via Augusta, ha estat una ciutat molt cobe-
jada, per raons polítiques, comercials i militars.
Felip l’Ardit de França, per una disputa territorial
amb el rei Pere, comte de Barcelona i rei d’Aragó,
va decidir assetjar Girona. El 1285, els homes del
rei de França van arribar a la ciutat. Els gironins,
i les tropes del rei Pere, van defensar la ciutat,
durant els mesos de juny a setembre. Els france-
sos no van poder conquerir Girona, però van
ocupar alguns barris de fora muralles. L’església
de Sant Feliu es trobava fora del recinte emmu-
rallat i els homes de Felip l’Ardit van ocupar-la
com a caserna. Els francesos, enrabiats perquè
no havien pogut ocupar la ciutat, van profanar
el sepulcre de Sant Narcís, i en van escampar les
restes. Sort d’un fuster que ho va veure i va reco-
llir les restes del sant i les va posar en una caixa.
Aquell mateix dia, el fuster va ser testimoni d’un
fet excepcional: va veure com del sepulcre del
sant en sortia un eixam d’estranyes mosques.

Les mosques sortien a milers, eren més grosses
que les comunes, tenien la mida d’un aglà, eren
d’un color verd blavós i al cap tenien un gran
fibló. La immensa taca verda de la tropa de mos-
ques verinoses va volar eixordadorament cap a
l’exèrcit francès, que havia acabat ocupant la
ciutat. Les mosques verinoses atacaven en picat
soldats i cavalls; de cada picada en moria un de
dolorosa mort. Al final, entre crits de dolor de
soldats i renills de cavall, l’exèrcit francès va
haver de recular. Hi ha un autèntic ball de xifres
pel que fa a les baixes del bàndol francès; milers
de cavalls i tants altres soldats, fins i tot el rei
dels francesos va morir camí de França.

Des d’aquell setge de 1285, cada cop que Girona
era assetjada, els gironins portaven el sepulcre del
seu sant a les muralles perquè defensés la ciutat
amb el seu poderós exercit de mosques verinoses.
El darrer setge francès va ser el de Napoleó, el
1808-1809. En aquesta ocasió l’exèrcit de les
mosques no va actuar, però els gironins van atri-
buir la valenta defensa de la ciutat fins a la seva
capitulació, el 10 de desembre de 1809, a la pro-
tecció de Sant Narcís. En agraïment al sant, el 27
de novembre de 1808, la Junta Suprema del Prin-
cipat va donar el tracte de Generalíssim a Sant
Narcís.
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Les llegendes sorgeixen moltes vegades

per fer comprensibles fets que no tenen

una raó aparent. Victòries en dures

batalles, pedres dretes, fonts, ponts...

fins i tot, estranys crits poden ser

explicats a través d’una llegenda. A més,

les llegendes serveixen també per mostrar

els modes de comportament acceptables

d’una societat i el càstig per als que

es desvien d’aquest comportament.

En aquesta ocasió veurem com el crit

d’un ocell ens diu què ens pot passar si

som avariciosos.

19 El bruel de Castelló

1333, any de la fam a Catalunya - Castelló d’Empúries (Girona).
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En els temps del comte d’Empúries Ponç Hug, al
segle XIV, hi va haver una pèssima anyada agrí-
cola. El comte, amb gran sentit de justícia, va
reclamar tota la collita per repartir-la a parts
iguals entre els seus súbdits i evitar, d’aquesta
manera, la fam entre els pagesos més pobres.

Però, com tantes altres vegades s’ha esdevingut,
hi va haver un home ric de la contrada que va
voler ser més viu que els altres. Va arreplegar tot
el blat que va poder i el va carregar en una carre-
ta tirada per bous. El mal prohom de Castelló
volia anar fins a Roses, on l’esperaria un vaixell
per portar-lo a terres llunyanes. L’escapada havia
de ser de negra nit i a través dels estanys, car no
volia ser descobert.

En arribar a la traïdora zona dels estanyols, bous,
carreta, blat i ric avariciós es van començar a en-
fonsar en els fangs. Res no es va poder fer con-
tra les forces dels estanys, que se’ls van acabar
per empassar. I des de la nit d’aquells fets, diuen
que encara se sent el plany dels bous, còmplices
innocents d’aquell acte reprovable.

Hi ha diverses versions d’aquesta llegenda. Tam-
bé es diu que qui va acabar engolit pels estan-
yols va ser el comte d’Empúries, que no va voler
repartir el blat entre els seus súbdits. Una altra
versió d’aquesta llegenda relaciona el crit dels
bous amb una entrada a l’infern que hi hauria al
fons de l’estany, com a l’estany de Sils.

L’explicació d’aquests llegendaris crits ens la dó-
na l’ornitologia: l’estrany crit dels bous no és
altra cosa que el cant del Botaurus stellaris; és a
dir, el bitó. Un ocell que habita en els canyissars
de les llacunes i que, els capvespres de la prima-
vera, quan està en zel, emet un so que recorda el
bruel d’un bou. A partir dels anys 60, l’ocell va
desaparèixer de la zona, però amb la recuperació
del Parc Nacional dels Aiguamolls de l’Empordà,
el 1983, aviat el bruel del bitó va retornar a les
terres empordaneses i, de retruc, la llegenda del
bruel de Castelló.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Girona ha tingut una relació ambivalent

amb els seus quatre rius. La ciutat s’ha

beneficiat de les seves aigües per a usos

agrícoles, per als molins i per al consum

dels seus habitants. Però els mateixos rius

que abastaven d’aigua la ciutat,

periòdicament la negaven. Girona

va haver d’idear maneres de defensar-se

d’aquests rius quan es desfermaven.

La primera inundació documentada data

de l’any 1193 i des de llavors, la ciutat dels

quatre rius n’ha patides unes quantes.

20 Les pomes

Any 1336, edificació de les vores de l’Onyar - Al riu Onyar, Girona.
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Els aiguats han estat un mal recurrent a Girona.
Els veïns del Mercadal patien per les inundacions
del rius Güell i Ter i la gent del barri de Sant Pere,
per les del riu Galligans. Quan, el 1336, el rei Pere
el Cerimoniós va donar permís per construir a la
vora de l’Onyar, els problemes es van agreujar. Si
l’Onyar es desbordava, podia negar els carrers més
baixos, fins la plaça del Vi i el carrer Ciutadans. La
gent s’havia de refugiar a la part alta de la ciu-
tat. A partir de l’any 1732, els gironins van idear
un entramat de ponts de socors, que es
col·locaven als primers pisos de les cases dels
carrers inundats, i que conduïen a parts més
altes de la ciutat, al carrer de la Força i a la puja-
da de Sant Feliu. Una altra solució era la d’obrir
uns forats a les muralles per tal que l’aigua
pogués sortir de la ciutat. Però quan aquests
enginys humans no bastaven per defensar els
habitants de la ciutat dels quatre rius, els giro-
nins no tenien altre re-mei que recórrer a la fe i
les pregàries, i proveir-se d’unes quantes pomes

de Sant Narcís.

Aquestes pomes venien d’una propietat que la
confraria del sant tenia a prop de Banyoles. Eren
unes pomes petites i vermelles. Per Sant Narcís
es posaven damunt el sepulcre, durant tota la
vuitada del sant, per després ser repartides entre
els devots. Un cop beneïdes, deien que es conser-
vaven durant un any i, a més, tenien la facultat
de calmar les aigües dels rius, quan es desborda-
ven. Els veïns de les cases de l’Onyar en tenien
una bona provisió al rebost i, quan hi havia perill
d’inundacions, les llançaven al riu per fer aman-
sir les aigües.

Aquest ritual segurament és una herència dels
sacrificis humans que els romans feien al riu
Tiber quan aquest amenaçava de desbordar-se i
que, més tard, altres cultures van substituir per
ninots de palla o de pa. I la poma seria el símbol
de l’home, això sí, passada pel sedàs religiós i
beneïda.

Amb el procés de desamortització del 1835, que
va afectar moltes propietats de l’església, la ca-
pella de Sant Narcís va perdre la propietat del
camp de pomes de Banyoles i, per conservar la
tradició, va decidir comprar les pomes. La tradi-
ció es va perdre cap allà el 1870.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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El protagonista d’aquests fets és l’altre

guardià de la ciutat, al costat de Sant

Narcís: Sant Feliu. Conta la llegenda que

l’esperit de Sant Feliu estava preocupat

perquè a Girona hi havia un lladre

enderiat a robar casulles i altres

ornaments litúrgics, i va decidir fer

una ronda nocturna per tal de posar

fi a aquells robatoris.

21 Sant Feliu i el lladre de la Col·legiata

Segle XIV - Església de Sant Feliu, Girona.
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Era negra nit, quan el lladregot caminava per la
ciutat dels quatre rius, a l’aixopluc de la boira i de
la foscor, carregat amb un sac on hi havia posat
el botí d’aquella nit: unes casulles que havia fur-
tat de la Col·legiata. Tot fent camí, el lladre es va
trobar amb un viatger nocturn i van caminar una
estona junts, conversant. El misteriós viatger de
seguida es va saber guanyar la confiança del lla-
dre. I El lladre aviat va voler explicar el seu secret
al viatger, potser esperant, de tornada, algun se-
cret del seu acompanyant.

El viatger li va respondre que podia compartir el
seu secret amb ell, que poc que el descobriria pas.
El lladre li va ensenyar tot el contingut del sac i el
desconegut va dir-li que podien anar a deixar-ho
en una casa molt gran que tenia. El lladregot hi va
estar d’acord i va seguir el viatger, que el va dur
fins a la mateixa església de Sant Feliu. En arribar
a la Col·legiata, el desconegut va dir al lladre:
“Deixa-ho tot aquí, que això és casa meva.”. I des-
prés de pronunciar solemnement aquestes parau-
les, es va esvair en-mig de la boira de la ciutat.

El lladregot va quedar astorat, es va fregar els
ulls: va tornar a mirar i no va veure ni rastre del
misteriós viatger nocturn. Aleshores, el lladre va
reconèixer l’església que havia profanat hores
abans i, tremolós, va buidar tot el contingut del
sac al terra del temple. Quan va aixecar el cap i
va mirar cap a la imatge de darrere l’altar major,
va veure que tenia el mateix rostre que el viatger
misteriós que l’havia acompanyat fins allí. El lla-
dregot va comprendre que Sant Feliu havia des-
cobert el robatori. El sant va donar un bon escar-
ment al lladregot, que no va tornar a fer de les
seves, almenys a la casa del sant.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Al carrer de l’Argenteria, per les festes

de primavera, es pot veure un ninot vestit

d’arlequí agafat a una barra horitzontal

que va de balcó a balcó. El ninot fa les

delícies dels passejants, sobretot de

la mainada, amb el seu repertori

incansable de capgirells i tombarelles.

És el Tarlà, o el Xato. Aquesta festa es va

fer, amb algunes interrupcions, fins al

segle passat. Després es va recuperar la

tradició, integrant el Tarlà en les festes de

primavera de la Rambla i l’Argenteria,

pels volts de Sant Jordi.

22 El Tarlà

Any 1348, pesta bubònica - El carrer de l’Argenteria, Girona.
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L’origen d’aquesta celebració, segons la llegenda,
es troba en una de les terribles epidèmies de pes-
ta que va patir Girona entre els anys 1348 i 1654
i que va afectar el carrer de l’Argenteria. Es va
decretar la quarantena i els veïns van barrar els
accessos al carrer i les finestres i portes de les
cases amb feixines, unes tanques fetes de canyes
verdes, i van invocar Sant Agustí perquè els des-
lliures de l’epidèmia. L’únic contacte que tenien
amb la ciutat eren els tocs de campanes que
anunciaven les morts fetes per l’epidèmia. La
quarantena hauria estat molt més anguniosa per
a la gent del carrer si no hagués estat pel Tarlà,
un veí que va distreure tot el carrer amb els seus
capgirells i bufonades. Un cop passada
l’epidèmia, que només va provocar la mort d’una
nena, els veïns van decidir recordar aquells dies
en agraïment al simpàtic d’en Tarlà, represen-
tant-lo en una festa, i en agraïment a Sant Agustí
la festa es va fer per la seva diada. Aquesta festa
ja es feia al segle XVIII, i tenia un caire religiós,
que es va anar diluint, sobretot en avançar el

segle XX.

Cada 27 d’agost, vigília del sant, els veïns orna-
mentaven els carrers amb barreres de canyes ver-
des, escollien el personatge que representaria al
Tarlà i penjaven un ninot de fusta al carrer. La
primera documentació del Tarlà és de l’any 1814
i fins al darrer terç del segle XIX, el Tarlà de fusta
va copresidir les festes amb el Tarlà de carn i
ossos. El 1870 hi van haver els darrers tarlans vi-
vents, en Capeta i en Xarron.

L’endemà tenien lloc els actes religiosos i el ter-
cer dia s’anava a feixina, és a dir, es feia un bere-
nar-sopar als afores de la ciutat, com a tanca-
ment de la festa. Aquesta tradició rememora la
foguera que es va encendre als afores de la ciu-
tat amb les feixines de canyes que havien prote-
git els gironins de la pesta.

La celebració del Tarlà recorda les festes medie-
vals dels boigs. És una festa de traspassos
d’autoritat, com el carnaval. Uns dies de disbau-
xa, on es capgira l’ordre social, fan de vàlvula
d’escapament dels conflictes socials quotidians.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Aquesta història ocorregué en l’obscur

temps de la bruixeria. Les bruixes eren

persones, generalment dones, amb poders

malèvols, que tenien el do de volar i que

s’havien compromès amb el diable

a perjudicar els cristians. Els catalans

de l’edat mitjana les temien per damunt

de tot, i les consideraven responsables dels

pitjors mals: males collites, sequeres

i inundacions, morts del bestiar,

epidèmies i avortaments.

23 La bruixa de la Catedral

Any 1350, data de la gàrgola - La Catedral de Girona.
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Malgrat els seus poders, les bruixes no sempre
sortien victorioses de les seves males arts. L’es-
glésia tenia unes armes per combatre-les: cruci-
fixos, aigua beneïda... I, a més, els inquisidors les
perseguien per torturar-les i cremar-les vives. Ni-
colau Eimeric, el gran inquisidor, va ser famós per
la seva dèria inquisidora i pel seu manual dels
inquisidors. A Girona, conten que una bruixa va
ser castigada, no pas per les forces inquisitives
terrenals, sinó per les forces divines. I el seu càs-
tig continua encara exhibit a la catedral, en for-
ma de gàrgola, com a escarment seu i adverti-
ment per a qui pugui tenir ocultes intencions
diabòliques.

Diuen que hi havia una vella bruixa que mostra-
va el seu odi a les forces del bé tirant pedres al
temple catedralici i al pas de la processó de Cor-
pus, segons altres versions. Fins que un dia, que,
en fer de les seves, va rebre un càstig que van
agrair tots els gironins: van sonar les campanes
i, per art diví, la bruixa va quedar petrificada.

Els gironins van penjar la bruixa convertida en
gàrgola a la part més alta de la catedral. Des
d’aquell dia, es pot veure la figura de la bruixa,
mirant perpètuament cap a terra, condemnada a
no poder mirar mai cap al cel. Per la seva boca ja
no en surten més renecs ni malediccions, sinó que
és purificada per l’aigua neta de la pluja, cada ve-
gada que plou.

La gàrgola de la bruixa petrificada és de mitjans
del segle XIV i és fàcilment reconeixible perquè
és l’única gàrgola de la catedral que té figura
humana. Qualsevol mortal que passi per sota la
catedral, al costat de la Torre de Carlemany, la
pot veure, esguardant-lo amb la boca esbatana-
da i, sen-se por de cap represàlia diabòlica, li po-
drà etzibar:

Pedres tires, pedres tiraràs,
de pedra quedaràs.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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El diable i la seva sorprenent traça per

construir ponts en un breu període de

temps, normalment abans de la mitjanit

o abans del cant del primer gall, i sempre

a canvi d’alguna ànima, estan presents

en nombroses llegendes sobre l’origen de

molts dels nostres ponts. A Catalunya

hi ha almenys vint llegendes sobre ponts

i dimonis, a Martorell, a Olot... i a Girona

ciutat hi ha dos ponts que deuen

els seus orígens als esforços constructors

d’en Banyeta, i a Olot també hi ha un

pont del Dimoni.

24 El pont del Diable

Any 1357 - Pont del Dimoni i pont Major, Girona.
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El Pont Major, on el Ter conflueix amb l’Onyar i
comunica Sarrià de Ter amb Girona, no porta pas
el nom del dimoni, encara que la llegenda narra
com el Maligne i les seves dots d’enginyeria van
ser presents en la construcció del pont.

La Maria, la noia més formosa de la comarca,
estimava en Jacint, un ric hereu de l’altra riba del
Ter. Veient el fort amor dels dos joves, les famí-
lies consentiren l’enllaç. El dia abans de la ceri-
mònia, la Maria va anar, com solia, a trobar el
seu amat, creuant el riu. Aquell dia, però, una
forta llevantada impedia als enamorats creuar el
riu per trobar-se. Desesperada, la Maria va cridar:
“L’ànima donaria a qui pogués construir un pont
per creuar el riu!”. Llavors el diable va aprofitar
per aparèixer davant la Maria i prometre-li el
pont acabat abans de mitjanit, a canvi, això sí, de
la seva ànima. Dit i fet, en Banyeta i milers de
diablons alats començaren a treballar, portant
pedres de Montserrat i els Pirineus. Però Maria
sentia el pes de la culpa i, penedida, es va enco-
manar a la Mare de Déu. Els seus precs van ser
escoltats i forts vents i tremolors a les munta-
nyes van impedir que les forces malignes pogues-
sin acabar la feina abans de mitjanit, i van deixar
caure les darreres pedres per tota la contrada.
Són les pedres dretes que trobem des de Santa
Pau i Sant Hilari a la Vall d’Aro. La Maria, agraï-
da, acordà amb el seu promès ajornar un any el
seu casori per expiar les seves culpes.

D’altres vegades, la llegenda no acaba tan bé. Al
barri de Sant Narcís, a Girona, hi ha l’anomenat
pont del Dimoni, sobre el riu Güell, que durant
molts anys va ser el punt d’unió d’aquest barri
amb la vila de Santa Eugènia. Va ser construït pel
mestre Guillem Granollers, de Montfullà, el 1357,
i va disposar de la col·laboració de Llucifer. El mes-
tre Guillem no es va vendre l’ànima, però se la va
hipotecar: Va haver de passar mil anys de peni-
tència a l’infern; un per cada pedra demanada al
diable per construir el pont, dels quals gairebé
n’ha complert set-cents. I segur que, en veure
com el desmuntaven, el 1968, per eliminar la via
del tren d’Olot, i desaven les pedres al cementiri
de Santa Eugènia, encara se’n va penedir més.
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Si caminem pels carrers històrics de

Girona, observant bé el nostre entorn,

fixant-nos en cada pedra de cada façana,

en cada columna, en cada volta, en cada

racó de sostre... si no empasseguem

i caiem de morros a terra, descobrirem

alguns habitants silenciosos de la ciutat,

que normalment ens passen

desapercebuts.

25 El vampir de la Rambla

Segle XIV - A les voltes de la Rambla, Girona.
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Aquests ciutadans de pedra habiten, camuflats,
en diferents llocs del barri vell de Girona, fent
companyia a la famosa lleona i a la bruixa de la
catedral. A la porta que dóna al saló de sessions
de l’ajuntament de Girona, hi ha una figura que
representa el cap d’un home que es mossega la
llengua i que té un arbre que li surt del front.
Aquest misteriós cap pot evocar la saviesa dels
que es reuneixen en aquesta sala de
l’ajuntament i el secret dels assumptes allí trac-
tats.

Molt a prop, a la mateixa plaça del Vi, en una
vella façana, trobem un altre cap que figura el
cap d’un dimoni. Tampoc en aquest cas no co-
neixem qui el va posar allà i quan. A falta de da-
des, recorrem a l’explicació de la memòria popu-
lar. Resulta que, fa temps, es feia un mercat a la
plaça i un usurer hi tenia parada. Aquest usurer
s’aprofitava molt dels gironins, exigint-los cada
vegada més diners, fins que un dia va aparèixer
petrificat, en forma de cap de dimoni, al lloc on
tenia la parada. Diuen que, des de llavors, vigila
que tots els gironins paguin els seus impostos.
Aquest personatge és conegut pels gironins amb

el nom d’en Banyeta.

Un altre dels personatges de pedra cèlebres i
misteriosos de la ciutat és el vampir de la Ram-
bla. Aquest vampir de pedra es troba en un lloc
ombrívol i fosc, entre dues voltes de la Rambla.
És un cap petitó d’un home amb una llarga bar-
ba i unes ales de ratpenat. Malgrat la seva apa-
rença una mica diabòlica, aquest personatge en
realitat és un vampir romàntic, reconvertit en
una mena de cupidell, que està de guàrdia tots
els dies de l’any. Segons la tradició, al vampir de
la Rambla li agrada usar els seus poders per fer
enamorar els gironins. Si un noi o una noia porta
la persona que li agrada sota la figura del vam-
pir i aconsegueix que li faci un regal, el vampir
de la Rambla farà que floreixi l’amor en aquella
parella. Només ell sap quantes parelles s’han for-
mat a l’aixopluc de les voltes de la Rambla.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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Els jueus de Girona van ser una comunitat

molt rica, fins que van haver d’abandonar

la ciutat, l’any 1492. L’imaginari gironí

sempre va creure en la possibilitat que

algun jueu hagués enterrat el seu tresor

en algun lloc de la ciutat, però s’havia

d’anar amb compte ja que s’identificava

l’or jueu amb les forces infernals.

La llegenda del Bou d’Or, i les seves

variants, combina aquests ingredients:

la creença en grans fortunes dels jueus

enterrades a Girona i la identificació

d’aquestes amb el diable i l’infern.

26 El Bou d’or

Any 1492. Després de l’expulsió dels jueus de la ciutat.
Al Bou d’Or, Girona.
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Al vessant de la muntanya de Montjuïc, pel can-
tó del Pont Major, hi havia un lloc amb una pe-
drera i un pont que, fins al segle XIX, era cone-
gut com el Bou d’Or. Corria la veu que en una
cruïlla d’un camí, hi havia una casa enrunada
que tenia una gran caixa de pedra encastada en
un dels seus murs. Possiblement hi havia un tre-
sor, però davant les histories que s’explicaven,
ningú no va gosar mai obrir la misteriosa caixa.
Una negra nit, quatre jugadors anaven pel carrer
maleint la mala sort que havien tingut en perdre
tots els seus diners en una timba. Van trobar un
estrany personatge que els va dir que els acom-
panyaria a un lloc on hi havia moltes riqueses i
en podrien agafar tantes com volguessin. Davant
aquesta promesa, els quatre jugadors poc que
van pensar pas en la negra nit, en la tempesta de
llamps i trons i la pluja que queia, i en els tocs de
campana que recomanaven tancar-se a casa.
Van seguir aquell home fins fora muralles, van
travessar Pedret i, creuant el pont del Bou d’Or,
van arribar a la casa de la caixa de pedra.

El misteriós personatge els va guiar en la foscor
fins a un pou de darrere les runes de la casa i els
va fer baixar per una escala de cargol. Van estar
molta estona baixant per aquella escala que no
s’acabava mai, mentre l’home cridava que no
s’aturessin. Un d’ells, cansat de tants escalons, va
exclamar: “Valga’m Déu! Quan s’acabarà aquest
descens?”. Un cop feta aquesta invocació, els qua-
tre homes van sortir del pou, volant pels aires,
enmig d’un remolí. Cada un va anar a parar en un
lloc ben difícil: un va aterrar al pont de Sarrià,
agafat a la barana pel costat del riu; un altre va
acabar en idèntica posició, al pont de Sant Fran-
cesc; el tercer va aparèixer agafat a la campana
Feliua, a l’església de Sant Feliu, i el quart, el que
havia fet l’exclamació, va arribar fins a l’àngel de
la catedral. Era evident que aquella invocació re-
ligiosa els havia salvat de seguir el camí sense
retorn del diable cap a l’infern.
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Aquesta és la història d’un Sant que es va

compadir d’un porcellet esguerrat i és

també la història de la gratitud que va

sentir el porquet cap al seu sanador.

Els gironins van quedar molt commoguts

per aquesta llegenda, que van evocar,

en forma de rifa, durant un bon grapat

d’anys. És clar que el premi ben bé

s’ho valia!

27 El porc de Sant Antoni

Segle XVI - Girona.
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Les celebracions hivernals culminaven amb la
festa de Sant Antoni, el 17 de gener, en la set-
mana dels barbuts. Era la festa més important de
l’hivern, i la darrera abans de l’arribada de la pri-
mavera. Sant Antoni era considerat el patró dels
animals, per això, els amos d’animals de pota ro-
dona els duien, ben guarnits amb llaços i cintes
de colors, a fora de l’església del Mercadal on,
després de la funció religiosa, eren beneïts i se’ls
repartien trossets de pa beneït.

Des del segle XVI i fins l’any 1882, un dels actes
populars més importants de les celebracions de
Sant Antoni va ser un sorteig ben particular: la
rifa del porc de Sant Antoni.

Darrere d’aquest sorteig tan profitós, hi ha, és
clar, una llegenda. Una llegenda que conta com
un dia una truja es va plantar davant de Sant
Antoni portant a la boca un porcellet esguerrat
de naixement, i el va deixar a terra, als peus del
sant. El bon Sant Antoni es commogué davant
els planyívols gemecs del pobre animaló i va
agafar el garrí a coll. Li agafà la pota malalta i li
va fer el senyal de la creu. En deixar el porquet a
terra, aquest va començar a caminar com si mai
no hagués estat esguerrat. El garrí va quedar tan
agraït a Sant Antoni, que no se’n va voler sepa-
rar mai més. Aquell porc va seguir sempre Sant
Antoni a tot arreu. Fins i tot, diuen, va cavar la
fossa del Sant el dia que aquest va morir.

Girona, com altres ciutats dels Països Catalans,
va celebrar la rifa del porc en honor a Sant An-
toni. El dia del sant treien a passejar el porc pels
principals carrers de la ciutat, perque tothom
veiés que era ben gras i ufanós. El garrí anava
ben guarnit amb una gualdrapa de color vermell
i un llaç a la cua. El passejaven per la ciutat, ca-
da dia fins al dia del sorteig, que se celebrava per
Dijous Gras. La tradició feia que es mengés força
carn de porc en el Dijous Gras, abans de
l’abstinència de quaresma.
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Sant Feliu, company de prèdiques

i miracles de Sant Narcís, va ser molt

venerat a Girona i el primer sant a qui els

gironins van dedicar un temple, aixecat

sobre la seva tomba, al seu martyrium.

La peculiaritat del sant és que és un sant

barreja de dos “Sant Feliu”: l’Africà

i el diaca de Sant Narcís. Per la

coincidència de noms, l’imaginari popular

va construir aquest Sant Feliu de Girona,

que combina vida i miracles dels

dos sants.

28 Vida i miracles de Sant Feliu

Any 1567, rogativa solemne a Sant Feliu per demanar pluja.
Sant Feliu de Guíxols (Girona).
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Sant Feliu l’Africà, no era pas fill de Girona, però
hi va predicar. Nascut al nord d’Àfrica, va morir
ofegat al mar, amb una pedra de molí lligada al
coll. Sant Feliu, diaca de Sant Narcís, va néixer a
Girona, on va morir, segurament l’any 307, quan
va rebre martiri juntament amb Sant Narcís
enmig de la celebració d’una missa. Carlemany
va endur-se les restes del diaca Sant Feliu a Fran-
ça, mentre les relíquies del sant africà reposen,
enmig d’aquesta confusió, a la seva església de
Sant Feliu.

Dels atributs d’aquests dos sants, els gironins en
van fer un a mida: el Sant Feliu dels gironins es
diu que és fill de Girona, que va ser diaca de Sant
Narcís i el va acompanyar en els seus viatges i
fugides de les persecucions contra els cristians.
Aquest sant gironí sol ser representat amb els
atributs dels dos sants Feliu: vestit de diaca i
amb una pedra de molí lligada al coll.

L’església era conscient de la barreja popular dels
dos sants, però va respectar aquesta figura de
creació gironina. Des del segle VI i fins al segle XI,
Sant Feliu va ser el sant dels gironins, però va
acabar essent desbancat per Sant Narcís i els
seus miracles.

Per la relació de Sant Feliu amb l’aigua, quan els
gironins volien pluja, duien les seves relíquies
fins la cala Sans, a Sant Feliu de Guíxols, on es
creu que els romans van tirar el sant amb una
pedra de molí al coll. Quan arribaven a la platja,
remullaven les relíquies del sant amb l’aigua del
mar i llavors la pluja era assegurada. Aquest viat-
ge, però, no es podia fer d’una sola tirada. En
arribar a Penedes, les relíquies obligaven el se-
guici a fer una parada per resar. Es veu que els
seus amics i deixebles el van treure del mar, mig
mort, després de ser llançat pels romans i el van
dur fins allà, on va morir.

El 1567 va hi haver una gran sequera i es va fer
una rogativa solemne a Sant Feliu per demanar
pluja. El bon Sant Feliu, però, no va mesurar bé, o
potser, en aquella ocasió, el van deixar massa es-
tona en remull, i el 1568 hi van haver uns terri-
bles aiguats i l’Onyar va arribar fins a la plaça del
Vi. Es veu que Sant Narcís va haver d’intervenir
amb les seves pomes, però això ja és una altra
llegenda...
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La campana Beneta de Girona pesa 4.800

quilos, el seu diàmetre és d'1,9 metres

i la seva alçària, sense comptar les nanses,

és d'1,78 metres i el martell amb què es

donen les batallades pesa 70 quilos.

Des del dia mateix de la seva complicada

fosa, es van començar a gestar llegendes

sobre la seva difícil construcció, el seu

potent so i les seves facultats

endevinatòries.

29 La campana Beneta

1574, any de la fosa de la campana - Catedral de Girona.
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La campana Beneta és la campana major de la
catedral de Girona i està situada al centre del
campanar. Està batejada en honor a Sant Benet,
encara que els gironins sempre l’han coneguda
amb el nom del “Bombo”, per la seva grandària i
la gravetat del seu so, un potent do sostingut. Els
gironins diuen que és el millor so de campana de
tot Catalunya.

Es veu que, pel seu gran volum, la fosa de la
campana va ser molt dificultosa. Tres vegades la
van fondre i tres vegades es va esquerdar, la
quarta provatura va ser la bona, ja que no es va
malmetre en treure-la del motlle. També es diu
que el fonedor estava massa frisós per escoltar el
so de la campana, i un cop treta del motlle, va
voler provar el seu so amb un cop de martell.
Però el pobre artesà va errar el cop i picà a la
nansa de la campana, que va emetre un so ronc
i esquerdat. El fonedor, pensant que aquell era el
so de la campana, es va avergonyir del seu fra-
càs i va marxar de la ciutat cuita corrents, per
sempre més. I tan de pressa va fugir de la ciutat

que no va poder sentir el so de la campana, ja
penjada al campanar de la catedral, un so tan
magnífic com cap altra campana havia tingut
mai. La campana Beneta, des del 1574, va mar-
car el dia a dia dels gironins: tocant hores, festi-
vitats i funerals, i alertant els gironins, tocant a
sometent, quan la ciutat era assetjada.

Se solia dir que a sota la campana Beneta hi po-
dien cabre quatre sabaters estirant el ninyol; és a
dir, estirant els fils amb què cosien les sabates.
També es deia que, per la seva magnitud, la Be-
neta no es podia bogar, ja que el fort retruny
trencaria tots els vidres de totes les cases del
barri vell i feriria les orelles de tots els campaners
que fessin aquesta operació. Més endins del
terreny de la llegenda, es diu que aquesta cam-
pana tenia la facultat de predir la mort del ca-
nonge. Quan el canonge estava a punt de morir,
se sentia retrunyir per les voltes de la catedral,
sense que cap campaner hi tingués res a veure,
tres tocs de campana que anunciaven la mort
del clergue.
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Una vegada més l’omnipresent protector

dels gironins, Sant Narcís, salva Girona,

en aquesta ocasió, d’una epidèmia de

pesta, un dels mals recurrents de la ciutat,

juntament amb les inundacions i els

setges. I és curiós com, una vegada més,

l’amenaça és vinguda de França.

30 Sant Narcís i el francès emmetzinador

Any 1592, primera processó de Sant Narcís.
La font de Pedret, Girona.
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Diuen que un francès anomenat Bernat i amb
força ganes de fer mal, voltava per la contrada
de Girona empestant les aigües i els pous que
trobava al seu pas amb unes metzines que resul-
taven mortals per a homes i bèsties. El malvat
francès ja havia escampat la pestilència per les
aigües de l’Empordà i de la Selva i d’altres indrets
propers a la ciutat dels quatre rius.

Els gironins, alertats pels pobles veïns, van seguir
la pista del malvat francès i el van poder captu-
rar. Quan el duien a la forca, li van demanar com
era que havent emmetzinat les aigües dels vol-
tants, no havia fet el mateix amb les aigües de la
ciutat. El francès va respondre que no havia estat
pas per falta de ganes, sinó que no havia pogut.
Una vegada ho havia provat, però “algú” ho va
impedir.

El francès va explicar que just en entrar a Girona,
a prop de la font de Pedret, se li va aparèixer del
no res, com per art de màgia, una misteriosa
figura. Era un bisbe vestit de pontifical. L’apa-
rició, com si li pogués llegir el pensament, el va
amenaçar de mil mals si entrava a la ciutat per
dur a terme les seves obscures intencions. El
francès, espantat, va desdir-se d’empestar la ciu-
tat i va marxar a fer mal cap a una altra banda,
quan els gironins el van capturar.

Així doncs, Sant Narcís, una vegada més, havia
salvat Girona d’un desastre. I no era pas la pri-
mera vegada que salvava una terra de la pesta;
es veu que també va fer el mateix en terres es-
trangeres. En la seva estada a la ciutat d’Augusta
(Àugsburg), fugint d’una persecució amb el seu
diaca Feliu, va guanyar una disputa amb el dia-
ble per l’ànima de Santa Afra. El diable va accep-
tar la derrota, però va dir que necessitava matar
algú per calmar la seva ràbia. Llavors Sant Narcís
li va proposar de matar un drac que emmetzina-
va les aigües d’aquella contrada.

Els Jurats de Girona van aixecar acta dels fets
que van tenir lloc aquella nit del 29 d’octubre de
1592 i, com a mostra d’agraïment a Sant Narcís
els gironins van fer una processó amb la seva
imatge, cada vigília de Sant Narcís.
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L’aigua ha estat, i és encara, un dels béns

més preuats. Contràriament a les aigües

brutes i estancades, que propaguen

epidèmies, les fonts són origen de vida.

El doll d’aigua de la font, que sortia

inexplicablement d’entre les roques,

era vist com un misteriós regal per a la

terra i la seva gent... i per a aquella gent,

bé valia una llegenda. A la vall de Sant

Daniel, tenim la font d’en Pericot i, és clar,

la seva llegenda.

31 La font d’en Pericot

Any1631, primer llit de la Mare de Déu - La Catedral de Girona.
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Actualment, l’aigua picant d’aquesta font no és
potable, però temps era temps, d’aquesta font
no en rajava pas aigua, sinó oli, i del més fi. Els
gironins, però, no el podien aprofitar, car a la
font hi vivia una serpota que devorava aquell qui
s’hi acostés.

Un dia, un pagès de Sant Daniel, passant per
aquell indret, va veure de prop la temuda guar-
diana. La serp, ben llarga i fastigosa, va reptar
fins al doll d’oli i es va aturar per desar a terra
una pedra preciosa que duia a la boca, que bri-
llava encegadorament. Quan va acabar de beure,
va agafar la lluent pedra amb la boca i va mar-
xar. El pagès va marxar tot cavil·lant com apode-
rar-se d’aquella joia i, rumia que rumiaràs, va
tenir una pensada. L’endemà, després d’una nit
entre cops de martell, claus i serradures, va tor-
nar a la font. Havia fet un artefacte amb una
bóta de vi, folrada de claus esmolats, que sem-
blava un eriçó. A la tapa hi va fer un forat per on
podia treure el braç.

El temerari pagès va esperar dins la bóta, prop
d’on la serpota desava la pedra per beure a la
font. Quan la serpent anà a beure l’oli, el pagès
va allargar el braç i va agafar la pedra. Ja era
seva! Quan la serpota s’adonà del robatori, aixe-
cà el cap, bufant tan fort que va fer esgarrifar
arbres i pedres. Es va llançar sobre el fals eriçó,
cargolant el seu cos immund , estrenyent, mos-
segant, xisclant. Van rodolar camí amunt, mar-
ges avall. El pagès ja veia arribada la seva hora i
s’encomanava a la Mare de Déu. La serp
s’aferrava a la bóta, clavant-se els claus, fins que,
rodolant, van baixar fins al riu Galligans, on la
bóta es va esclafar contra una pedra. El pagès,
mig estabornit, va veure que la serp havia mort
travessada pels claus, i va córrer a oferir la pedra
preciosa a la Mare de Déu.

Diuen que aquesta pedra va ornar la gran coro-
na daurada que cobria el llit de la Mare de Déu,
que es muntava cada any a la catedral el dia de
l’Assumpció. Aquesta processó era una de les
més importants de Girona, es feia des del 1574 i
es té notícia de dos llits de la Mare de Déu: un al
segle XVII i l’altre del segle XVIII. De la misterio-
sa pedra, però, no se’n sap res.
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Sant Narcís, patró de Girona, no només

protegeix la ciutat de gran diversitat de

mals i amenaces (inundacions, setges,

epidèmies ...) sinó que també es dedica

a les activitats sanitàries i dóna

assistència personalitzada als gironins

que pateixen diversos mals i els guareix

de torçades d’extremitats, palpitacions

i mal d’orella.

32 El cotó miraculós

Any 1638 - Catedral de Girona.
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Sant Narcís és invocat per al mal d’orella. Cada
29 d’octubre, a la catedral de Girona, es reparteix
entre els fidels del sant unes bossetes de paper
que contenen un bocí de l’anomenat cotó mira-
culós. Es tracta d’un cotó beneït i que ha estat en
contacte amb el sepulcre de Sant Narcís i el seu
cos incorrupte, adquirint així poders guaridors.
Aquest cotó de Sant Narcís té la propietat de cu-
rar instantàniament el mal d’orella i, fins i tot,
prevenir la sordesa.

Des dels inicis del culte a Sant Narcís, cap allà el
segle XI, multitud de gironins van ser guarits de
tota mena de malures per aquest sant remeier, ja
fos amb el cotó miraculós, amb l’oli remeier de la
seva llàntia o amb el ritual de la novena de les
espelmes. Per això, els devots van agrair tots
aquests esforços guaridors de Sant Narcís a tra-
vés d’uns goigs:

Vos que alcançau els febrosos
i al qui mal nafrat es veu..
Coixos, contrets, amb breus dies,
Trencats, Presos i Lisiats
de diverses malalties,
Déu per vos los ha curats...
Contra pesta, fam i guerra
sou protector especial
i de seca temporal
guardeu els fruits de la terra.
De sordera i de tot dolor
curau si sou invocat...

La fama de protecció del sant no va parava de
créixer i d’estendre’s per tota la província de
Girona. Aquesta creixent devoció va culminar
quan, el 1638, Roma va canonitzar el culte po-
pular de Sant Narcís, i el 1689, quan el rei Carles
II va demanar a Roma que la festivitat de Sant
Narcís fos concedida a d’altres reialmes peninsu-
lars i a les terres d’ultramar.
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El poders protectors i curatius de Sant

Narcís s’estenen en molts àmbits i es

manifesten i actuen a través de diversos

elements. Les pomes de Sant Narcís,

el cotó miraculós... fins a les llànties

d’oli que curen i prevenen de gran

diversitat de malures.

33 L’oli de la llàntia

1685, ofrena del virrei de Catalunya d’una llàntia d’argent a Sant Narcís.
Església de Sant Feliu, Girona.
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Conta la llegenda que en totes les esglésies on va
oficiar missa Sant Narcís no va caldre mai posar
oli a les llànties, ni encendre-les, sinó que
s’encenien totes soles i romanien sempre ence-
ses. Ja en la seva estada a Augusta, a casa d’Afra,
Sant Narcís va fer una demostració de la seva
facultat il·luminadora: va encendre les llumene-
res de la casa sense posar-hi gota d’oli, ni tocar-
les, no-més amb el gest de beneir-les.

A part d’aquesta combustió miraculosa, les llàn-
ties tenien altres facultats pels gironins. Es con-
siderava que l’oli de la llàntia que contínuament
cremava a l’altar de Sant Narcís tenia propietats
curatives.

Per activar el poder guaridor de l’oli de la llàntia
de Sant Narcís, calia realitzar un petit ritual: la
novena de les espelmes. Aquest ritual consistia a
fer nou voltes al sepulcre del sant, portant un ciri
encès que es canviava per un altre a cada volta.
Un cop fetes les prescriptives nou voltes, ja es
podia aplicar l’oli de la llàntia a la part del cos
afectada: nafres, torcedures de membres... i tots
aquests mals es curaven. Fins i tot, aquest ritus
prevenia de les trencadures d’ossos.

Aquesta creença va agafar força sobretot a par-
tir del 1685, un any després del setge del maris-
cal Bellefonds, quan la protecció del sant es va
manifestar a través d’unes misterioses llums que
van envoltar l’església de Sant Feliu, durant tres
dies, fins a la reculada de les tropes franceses. En
agraïment a aquesta nova protecció de la ciutat
per part del patró de Girona, el 23 de maig de
l’any 1685, el rei Carles II va triar per fer ofrena
al patró de Girona una bella llàntia d’argent de
954 unces. Durant els setges napoleònics, aques-
ta llàntia va ser sostreta per l’exèrcit francès,
però els gironins van continuar confiant en els
poders guaridors de l’oli de la llàntia de Sant
Narcís.
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Els estanys són misteriosos. Al capvespre

s’envolten d’una boira baixa, que desfigura

les formes de la vegetació del seu voltant,

mentre la llum de la lluna crea estranys

reflexos que evoquen ombres

fantasmagòriques i exciten la imaginació

de la gent de la contrada. Amb els primers

pobladors de Sils van sorgir les primeres

llegendes sobre l’estany, que el

relacionaven amb les forces diabòliques.

34 L’estany de Sils

Segle XVII, primera referència escrita d’aquesta llegenda - Sils (Girona).
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Els habitants de Sils havien de conviure amb un
estany que jugava en contra seu. Les seves ai-
gües propagaven malalties i impedien als page-
sos disposar de més terrenys de conreu. A més, hi
havia la creença que amagava una entrada a
l’infern. Per això, la història de l’estany de Sils és
la història dels intents de dessecació que va patir.

La llegenda d’en Pere Porter narra una visita a
l’infern que es va fer a través de l’estany de Sils,
abans de la seva dessecació. En Pere Porter era
un pagès de Tordera que havia d’anar a Maçanet
per solucionar un problema amb un vell deute
familiar. Es veu que el deute ja havia estat pagat,
però el notari d’Hostalric havia mort sense enre-
gistrar el pagament. Mentre el bon Pere anava
fent camí cap a Maçanet, va fer coneixença amb
un altre caminant, que no era altre que el mateix
dimoni. Però, en aquesta ocasió, el diabòlic per-
sonatge devia sentir simpatia pel pobre Pere
Porter i, per una vegada, es va decidir a fer el bé
i el va voler ajudar.

La solució al malentès, segons en Banyeta, es
trobava a l’infern i, com que aquell dia el malig-
ne no ho era pas tant, es va oferir a acompan-
yar-lo. L’entrada a l’infern es va fer a través de
l’estany de Sils. Un cop a l’infern, en Pere es va
sorprendre de veure tants personatges impor-
tants de la vida terrenal, entre els quals hi havia
en Gelmar Bonsoms, el notari d’Hostalric. En
Pere Porter va explicar al notari el motiu de la
seva visita i un cop el notari va indicar a en Pere
Porter on podria trobar l’acta de pagament del
vell debitori, en Pere va tornar a la terra. I si
l’entrada a l’infern era a l’estany de Sils, es veu
que la sortida portava a Morvedre, al País
Valencià. Aquest viatge, però, no va sortir de
franc: en pobre Pere va haver de pagar peatge en
forma d’una estranya malaltia que li va durar des
del primer de setembre fins al primer d’octubre.
Quan en Pere va estar més refet de la malaltia va
continuar la seva odissea cap a Hostalric, per
anar a trobar l’acta de pagament. El primer de
novembre, el dia de difunts, en Pere va arribar a
Hostalric, on va explicar la seva extraordinària
aventura als vilatans. N’hi va haver molts que no
se’l van creure, i el prenien per un boig o per un
esperit, però quan, seguint les indicacions del di-
funt notari, van trobar l’acta de pagament, tot-
hom se’l va haver de creure i la família Porter va
recuperar el seu bon nom.
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Catalunya era, a l’edat mitjana, terra

de bruixes, sobretot al Pirineu i a l’Alt

Empordà. S’era bruixa per voluntat pròpia,

citant el diable mitjançant uns rituals,

però en d’altres casos, no es podia pas

triar: l’herència familiar, el dia de

naixement o el poble de naixement

eren determinants. Al poble de Llers,

es deia que totes les dones que hi naixien

eren bruixes, i de les més poderoses.

35 Les bruixes de Llers

Segle XVII, màxima persecució contra les bruixes - Llers (Girona).
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A l’edat mitjana, l’Alt Empordà i el poble de Llers
eren coneguts i temuts per les seves bruixes. En
aquells temps, qualsevol desgràcia era atribuïda a
la bruixeria. De la forçosa relació dels emporda-
nesos amb les bruixes, n’ha quedat tot un gruix
de llegendes.

Un masover de Llers va veure un ocellot negre
sobrevolant les terres del mas. Per foragitar aquell
mal averany, va agafar l’escopeta i li va engegar
dos trets. Malgrat que l’havia encertat, l’ocellot va
continuar volant. L’endemà, el masover va veure
com dos fills seus morien sobtadament. El capellà
li va dir que era cosa de bruixes i que, per vèncer
la bruixeria, hauria hagut de disparar amb perdi-
gons beneïts.

La gent de Llers sentia temor i curiositat envers les
bruixes, però aquesta curiositat no solia acabar bé.
Ho va viure en pròpia pell un fadrí de Llers que fes-
tejava una noia néta, filla i germana de bruixes. El
noi no s’ho acabava de creure i, una nit, fart que
el fessin fora abans de mitjanit, es va amagar per
espiar la seva promesa. La noia va sortir al pati, es
va untar les aixelles amb un ungüent, mentre
recitava uns estranys mots i, tot seguit, va mar-
xar volant. El noi volgué fer el mateix, però es va
errar en algun dels mots, i alguna força el va co-
mençar a rebotir del sostre de casa al terra, fins
que va quedar estabornit.

Les bruixes de Llers tenien força vida social. El
dissabte es reunien amb altres bruixes de la con-
trada per pentinar-se abans de volar cap a
l’aplec sabàtic de Tretzevents, al Canigó, i per
Cap d’Any es trobaven per donar la malvinguda
al nou any, fent tot de maleses.

La malifeta més coneguda de les bruixes de Llers
és l’atac al campanar de Figueres. Les bruixes van
voler destruir el campanar de Figueres, ja que el
toc de campanes de l’àngelus desfeia les seves
maldats. Així que van anar volant com un cop de
tramuntana fins al campanar. Per sort, el campa-
ner estava a l’aguait i va tenir temps de tocar les
campanes. El campanar no va ser destrossat, no-
més esquerdat per la topada amb l’exèrcit de
bruixes.

Les bruixes i la seva simbologia continuen molt
presents al poble de Llers. De fet, diuen que
encara n’hi ha, de bruixes; per sort, però, no se’n
coneixen pas maldats.
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Sant Narcís va continuar l’activitat

iniciada en el setge de l’any 1285,

dirigint el seu exèrcit de mosques contra

les tropes del rei francès Felip III l’Ardit,

a cada atac que va patir la ciutat de

Girona. En aquesta ocasió, en el setge del

mariscal Bellefonds, la victòria gironina

va ser atribuïda a les famoses mosques

de Sant Narcís i a unes misterioses llums

que van aparèixer a l’església de

Sant Feliu.

36 De les lluminàries

Any 1684, setge del mariscal Bellefonds.
Església de Sant Feliu, Girona.
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La primavera de 1684, l’exèrcit francès, coman-
dat pel mariscal Bellefonds, va entrar a Cata-
lunya per l’Empordà i va assetjar Girona. Els giro-
nins, que ja estaven avesats a tant de setge, van
unir les seves forces per defensar la ciutat, tot
esperant una nova intercessió del sant patró de
la ciutat.

I, ben aviat, la protecció del sant es va manifes-
tar; aquesta vegada, a través d’unes estranyes
lluminàries que no s’havien vist mai abans a Gi-
rona. La nit del 22 de maig, els gironins van
veure com apareixien unes estranyes llumenetes
a l’església de Sant Feliu, que recorrien les voltes
del temple i la teulada. Les misterioses llums van
tornar a fer acte de presència els dies 23 i 24,
abans de començar el combat que acabaria do-
nant la victòria als gironins.

La nit del 24 al 25 de maig d’aquell 1684, els gi-
ronins van anar al sepulcre del sant a mostrar-li
el seu agraïment per la nova victòria contra els
francesos. I, segons consta en l’acta aixecada pels
Jurats de la ciutat, a les dues de la matinada, una
mosca va ser vista sobre el sepulcre del sant. Com
que es tractava d’una mosca més grossa que les
altres, llargaruda i de color verd, els gironins van
entendre que es trobaven davant d’un altre mira-
cle de Sant Narcís. La notícia va córrer com la
pólvora i la Col·legiata aviat es va omplir de giro-
nins i d’autoritats que volien veure en persona
aquell miracle. Al terra de l’església es van trobar
set banderes franceses, que es van guardar com
a trofeus del sant.

Però les lluminàries i les mosques no van ser les
úniques manifestacions divines que van actuar
contra els francesos, sinó que altres energies mi-
racleres de Girona van unir forces contra l’exèrcit
invasor. Mesos abans del setge, els francesos ha-
vien intentat entrar a la ciutat la nit de Tots Sants,
però la campana Susanna, a l’església de Santa
Susanna del Mercadal, es va posar a tocar a some-
tent tota sola, despertant els gironins i alertant-
los per defensar la ciutat.
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Diuen que aquests fets van succeir en

temps del bisbe Lorenzana, a finals

del segle XVIII . Aquest bisbe va impulsar

la construcció d’una capella dedicada

a Sant Narcís, a l’església de Sant Feliu.

Es veu que al sant protector de la ciutat

li va agradar la idea; tant, que va proveir

la ciutat de la matèria primera per a

construir la capella i va protegir els

treballadors de l’obra.

37 La pedra miraculosa

Any 1782-1792, construcció de la capella de Sant Narcís.
Església de Sant Feliu, Girona.
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El culte a Sant Narcís va començar al segle XI i, des
de llavors, a cada setge, a cada aiguat, a cada
desastre del qual la ciutat sortia victoriosa, la de-
voció prenia més força. Malgrat que cercles més
erudits preferien recuperar el culte a Sant Feliu, el
bisbe Lorenzana va escoltar el poble i va decidir
construir una capella per al sant més d’acord amb
la gran devoció que li tenien els gironins.

Mentre al bisbat es discutien els detalls de la fu-
tura capella de Sant Narcís, que es construiria en
el lloc dels antics claustres de la Col·legiata, un
vell pastor menava el seu ramat per la muntanya
de Sant Miquel. Aquell dia, una cosa va cridar
l’atenció del pastor: una pedra que lluïa sota els
ra-jos del sol. El pastor s’hi va acostar, encuriosit,
i va veure una gran pedra que sobresortia de la
terra i que brillava com no brillava cap altra. El
pastor ho va explicar als seus coneguts i els va
portar fins aquella pedra. Sorpresos, van veure
que es tractava d’una pedrera d’un finíssim mar-
bre jaspiat blanc i negre.

La notícia va arribar fins al bisbat, que va interpre-
tar el fet com un vistiplau del sant al projecte i,
com que aquell 1782 ja havien començat les obres,
el bisbat va ordenar l’extracció d’aquell marbre per
a la construcció de la capella de Sant Narcís.

Tres mesos després de posar la primera pedra,
una de les cases del costat de l’obra es va esfon-
drar i cinc treballadors van quedar colgats sota
les runes. Com que cap dels treballadors va pren-
dre mal, es va interpretar el fet com un altre
miracle del sant en favor a la capella que els
gironins li construïen. Al cap de deu anys, el 2 de
setembre de 1792, es va traslladar el sepulcre del
sant a la capella i, amb la celebració del primer
ofici litúrgic, es va inaugurar la capella de Sant
Narcís, feta tota d’aquell marbre gironí jaspiat
blanc i negre.

Diuen que, un cop acabada la capella, aquella veta
de marbre que semblava inesgotable, es va exhau-
rir i ja no va ser possible trobar cap més tros de
marbre en tota la muntanya de Sant Miquel.
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El mas de can Biel, a Anglès, data del

segle XVI. És un mas majestuós, fortificat,

la seva principal característica és una

extraordinària torre de defensa quadrada.

Però malgrat la bellesa del lloc i la riquesa

que s’hi respira, aquest mas va ser

l’escenari d’un fet desgraciat, el dia que

s’hi van celebrar les noces de l’hereu

amb una rica pubilla.

38 La núvia de Can Biel

Primera meitat segle XIX - Anglès (Girona).
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El convit de noces va reunir totes les personalitats
majors de la contrada: el rector d’Anglès, els
pabordes, el domer, els grans propietaris i, fins i
tot, algun canonge. Després del banquet i del ball,
algú va proposar de jugar a fet i amagar, sense
saber que aquell innocent joc portaria la desgrà-
cia al mas de Can Biel.

Com que tothom volia trobar la núvia, aquesta
es va esforçar a trobar un bon amagatall. La nú-
via va pujar escales amunt fins a la torrassa. La
torre defensiva feia anys que no s’utilitzava per-
què els bandolers havien deixat d’actuar per
aquelles terres i s’havia reconvertit en una mena
de cambra dels mals endreços. La torrassa estava
plena de racons foscos on amagar-se, velles an-
dròmines en desús, antics mobles plens de pols...
i al bell mig de l’estança, una bonica caixa de nú-
via que, anys enrere, havia servit per guardar
l’aixovar d’alguna pubilla del mas. La núvia va
obrir la tapa del moble i s’hi va amagar. Però un
cop a dins, la caixa va quedar tancada i la des-
venturada núvia res no va poder fer per sortir del
seu amagatall.

Els convidats van cercar la núvia per tots els ra-
cons del mas, excepte per la torrassa. Quan duien
prou estona buscant, van cridar que sortís del
seu amagatall, que es donaven per vençuts. En
no obtenir resposta, els presents es van comen-
çar a preocupar. Al final de la vetllada, els convi-
dats van marxar sense que la núvia hagués sor-
tit del seu amagatall. El pobre nuvi es va quedar
sol amb la seva pena.

La gent deia que potser la núvia havia caigut al
Ter i el corrent se l’havia endut, d’altres deien
que potser els homes del bandoler Ramon Felip
l’havien segrestat i que, un cop satisfet el rescat,
la núvia seria retornada al mas. Però la núvia no
va aparèixer ni aquella nit ni mai més. Al cap
d’uns anys, un dia el destí va fer que una pubilla
del mas pugés a fer el trapasser a la torrassa i
s’encuriosís en veure una caixa de núvia vella i
plena de pols. La pubilla va obrir la caixa i a dins
hi va veure un esquelet amb un vestit de núvia i
les joies d’un casament.
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La imatge de Santa Caterina està molt

present en la simbologia de les comarques

gironines, a la catedral i a moltes capelles

i ermites dedicades a aquesta santa. Fins

i tot, a l’hospital provincial. Santa

Caterina representa la saviesa, però

també personifica el coneixement esotèric.

És a la farmàcia de l’antic hospital on

la santa és més present.

39 El simbolisme de Santa Caterina

Segle XIX, Hospital de Santa Caterina, Girona.
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L’hospital de Santa Caterina té gairebé 800 anys
d’història. L’antic hospital de Santa Caterina va
ser creat per la confraria de Sant Martí, el 1211,
en uns terrenys extramurs, on avui hi ha la plaça
del Mercat. L’any 1666 es va construir de nou a
la plaça de l’Hospital, on ha estat fins que ha
estat traslladat a Salt. L’edifici segueix el model
dels hospitals del segle XVII, amb un pati central,
una església i una austera decoració exterior. En
aquest edifici hi ha una farmàcia del segle XVII,
coberta amb una volta d’aresta i amb pintures
decoratives al sostre. Les pintures originals eren
barroques, però al segle XIX es va encarregar una
nova decoració. Les pintures fetes fa dos segles
reprodueixen escenes al·legòriques que evoquen
procediments d’elaboració de fórmules medici-
nals a partir de substàncies exòtiques portades
de països llunyans.

Aquestes pintures, però, també semblen repro-
duir escenes alquímiques. Segurament es deu a
una casualitat i el desconegut artista encarregat
de decorar l’antiga farmàcia es va inspirar en
antigues pintures alquímiques pensant que
s’adeien prou per encabir-les en una apotecaria.
En aquestes pintures hi apareixen molts símbols
al-químics com l’athanor, el forn alquímic, la cu-
cúrbita, el recipient alquímic de vidre en forma
de carbassa, i l’arbre i el cérvol que en l’alquímia
representen la natura controlada per l’home i al
seu servei. La casualitat creix i fa augmentar les
sospites alquímiques del sostre de la farmàcia de
l’hospital de Santa Caterina, si ens fixem en el
significat ocultista i alquímic de la santa. Santa
Caterina és l’adaptació cristiana d’Hipàtia, una
intel·lectual alexandrina, famosa pels seus co-
neixements esotèrics, que va morir degollada a
instàncies del bisbe de la ciutat. Va adoptar el
nom de Caterina, una dama noble, famosa per la
seva saviesa, que va morir en circumstàncies si-
milars. Els iniciats consideren Santa Caterina com
la Gran Mare, deessa de la saviesa. Tot plegat, un
bon grapat de fets casuals que deixen entreveu-
re, encara que sigui molt de retruc, el significat
alquímic de l’antiga farmàcia de l’hospital de
Santa Caterina.
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40 La font dels enamorats

Aquesta llegenda té diverses versions, i totes narren l’origen

d’una font picant que es troba al lloc del Congost, a les ribes

del Ter. Aquesta font sorgí fruit de les amargues llàgrimes

d’una noia penedida, en veure’s culpable de dues morts.

Segle XIX - Al Congost, Girona.
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Conta la llegenda que la Sara, una jove poc agra-
ciada físicament, va acceptar l’encanteri d’una
gitana per fer correspost l’amor impossible que
sentia per l’Albert, un jove de la contrada i que
festejava una altra noia. La gitana li va prometre
un beuratge que li donaria, per sempre, el cor del
seu estimat. La mateixa gitana, però, després va
predir a l’Albert que mataria la seva estimada i
que seria castigat per aquest crim.

L’Albert anava de cacera, per de les ribes del Ter,
a la part del Congost, pensant en les estranyes
paraules de la gitana, quan el vol d’una una colo-
ma blanca el va distreure d’aquells pensaments.
Sense rumiar-s’ho, va disparar i l’au caigué ferida
de mort, darrere unes mates. El jove anà a recollir
la coloma quan notà que les cames se li enram-
paven, que els peus no li responien i s’arrapaven
a terra i que el seu cos s’anava convertint en
tronc. En aquell moment del capvespre, l’Albert,
convertit en una gegantesca alzina, va poder
veure com el cos de la coloma es transformava
en un cos humà ensangonat. Era el cos inert de
la seva promesa, que unes dones d’aigua
s’apressaven a endur-se riu amunt, cap a la cova
de les fades.

Les males arts de la gitana s’havien complert. Quan
la Sara va veure el seu estimat convertit en arbre i
la seva promesa morta, se li abraçà al tronc, plo-
rant amargament. I fou tant el que plorà i amb
tant de penediment i desconsol, veient-se respon-
sable d’aquelles morts, que acabà convertint-se en
font.

L’endemà, la ciutat de Girona enterrà un jove i
dues donzelles morts el capvespre abans, de mort
misteriosa. I des d’aquell dia, ara farà cent anys, al
Congost, al peu d’una alzina, hi brolla, fruit d’unes
amargues llàgrimes, un doll d’aigua picant.
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El culte a Sant Narcís va començar al

segle XI. Aquesta devoció s’aniria reforçant

amb el pas dels anys i dels miracles del

sant. Ara bé, de vegades els sants poden

posar certes condicions als seus seguidors.

A Sant Narcís no li agradava que els seus

devots treballessin el dia de la seva

festivitat i així ho féu saber a un flequer

del Mercadal i a un moliner de Peralada.

41 El flequer del Mercadal

Any 1864, Sant Narcís patró de Girona i de la Diòcesis.
Plaça del Mercadal, Girona.
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Sant Narcís és patró de la ciutat de Girona des
del segle XIV i, en el seu honor se celebrava una
fira molt concorreguda. Diuen que un flequer
que tenia la fleca entre la plaça del Mercadal i la
plaça del Molí, va anar a treballar la nit de la
vigília de Sant Narcís. Pensant més en els calerons
que deixaria de perdre, en no fer festa aquell dia
tan assenyalat, que no pas en els seus deures re-
ligiosos, va començar a pastar per poder vendre
pa l’endemà. Mentre pastava veié com el llevat
s’anava tornant de color roig de sang, i com més
pastava, i més voltes donava al llevat, més ver-
mella s’anava mostrant la massa. El flequer va
comprendre que Sant Narcís li feia saber que no
estava bé que treballés en el dia de la seva festi-
vitat i, espantat, i tement algun càstig pitjor, va
tancar la pastera i va córrer a l’església de Sant
Feliu a implorar perdó a Sant Narcís, davant del
seu sepulcre.

El flequer no es va atrevir a tornar al seu obra-
dor fins al cap de tres dies. Quan va obrir la pas-
tera va veure que la pasta havia perdut aquell
vermell amenaçador i que es conservava ben
fresca, a punt per ser enfornada. El flequer res-
pirà tranquil, enfornà la pasta i prengué bona
nota d’aquell episodi, per a l’any vinent.

Una cosa semblant va succeir a un moliner de
Peralada, segles més tard, també un 29
d’octubre. Aquest moliner de Peralada va anar a
treballar al seu molí, sense patir per passar per
alt la prohibició de treballar en aquesta festivi-
tat, car fora de la ciutat de Girona no era pas
festa. Però, també en aquesta ocasió, el sant va
boicotejar la feina del pobre moliner, convertint
el blat en serradina.

Aquest fet va arribar a orelles del bisbe de Girona
Constantí Bonet, que, per evitar càstigs pitjors,
va demanar al papa Pius IX que des d’aquell any
1864, estengués el patronatge de Sant Narcís a
tot el bisbat, fent que la festivitat de Sant Narcís
fos rigorosament observada a Girona i a tota la
diòcesi.
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Hem volgut incloure en aquest recull

una altra llegenda apòcrifa, que per la

seva força i ràpida difusió, ha entrat,

en poc temps i de ple, dins el cos de

llegendes de la ciutat de Girona i ha

esdevingut un símbol més dins la

iconografia gironina.

42 La Cocollona

Segle XX - Convent de Santa Clara, Girona.

Creadors: Dolors Codina,
Emili Massanas i Carles Vivó
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A la banda esquerra del riu Onyar, al barri del
Mercadal, hi havia un convent de monges claris-
ses. En aquest convent hi havia una monja tan-
cada a pany i clau en una cel·la subterrània fosca
i humida, molt a prop de la sèquia Monar.

Els motius pels quals aquesta novícia, que la lle-
genda anomena Rosalia, va ser tancada a la
cel·la difereixen en funció de la versió de la lle-
genda. Alguns conten que la monja estava des-
contenta amb la vida més aviat disbauxada que
duien les seves germanes i els feia constants
retrets. Les monges, per no sentir-la més i poder
continuar amb la seva vida de pecats, van deci-
dir tancar-la al soterrani. L’altra versió, més ro-
màntica, conta com la novícia, a les nits,
s’escapava pels passadissos subterranis per tro-
bar-se amb el seu enamorat, un monjo franciscà
del convent de Sant Francesc, i és clar, quan la
mare superiora ho va descobrir, va decidir tan-
car-la a pany i clau.

El cert és que, un cop tancada en aquella fosca i
humida cel·la, la pobra monja ho va passar ben
malament. Ja fos per la humitat del lloc o per les
llàgrimes vessades pel seu enamorat, el cos de la
novícia va patir una estranya metamorfosi: es va
anar cobrint d’escates fins quedar convertida en
una mena de cocodril, mentre que, a l’esquena,
per compensar l’aspecte repulsiu del cos, li van
aparèixer unes ales de papallona. Així va ser com
la novícia es va convertir en una barreja de coco-
dril i de papallona... en una cocollona.

Quan la monja va morir, al cap dels anys i enca-
ra tancada a la cel·la, conten que Girona es va
inundar sense que hagués plogut gota. Des de
llavors, el seu cos de cocollona sol passejar-se
nedant o volant per sobre el riu Onyar. Si voleu
veure la cocollona, haureu de passejar entre el
pont de Pedra i el de les Peixateries Velles, en una
d’aquelles nits que la llum de la lluna deixa veure
els fantasmes dibuixats en la boira gironina.

L L E G E N D E S D E G I R O N A
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El dia de Sant Narcís de 1946 sortia d’una impremta de
la ciutat de Barcelona una petita i valuosa joia, Girona.
Petita història de la ciutat, de les seves tradicions
i folklore, obra del gironí J. Gibert on es recullen els
costums i tradicions de la ciutat de Girona, escrit, com
ell mateix definí “perquè es servés, almenys escrita,
la tradició gironina”. Mes a mes, i dia a dia, Gibert
desgranà la vida de la ciutat a través d’aquells trets
que probablement més particularitzen la gent que
l’habita: refranys, cançons, llegendes, tradicions, balls...
Com Gibert, Vivó, Fañanàs –entre d’altres escriptors–...
i ara Nuri Ros, han convertit la llegenda, la fantasia
i la tradició en protagonistes de les seves
investigacions i de les seves obres i, en fer-ho,
ens han transmès a tots nosaltres la saviesa popular,
aquella sorgida de l’imaginari col·lectiu. Faules i mites
que a voltes caminen en paral·lel a la història real,
aquella investigada, raonada i escrita per historiadors.
Conèixer les llegendes d’una ciutat és penetrar en la
pell d’aquesta, és percebre el sentir i el viure de la
comunitat que les ha dibuixat. És per això que tenim
el deure d’escoltar-les i llegir-les per, posteriorment,
explicar-les. La iniciativa de crear un espai que ajudarà
a transmetre les llegendes de la ciutat de generació en
generació i a divulgar-les entre altres pobles és un
senyal de saviesa. Enhorabona.

Arcadi Calzada i Salavedra
President de Caixa Girona

SENYAL DE SAVIESA
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Girona és universal i els seus ciutadans han de voler
ser-ho cada vegada més. Qui no entén i no estima les
llegendes del seu poble o ciutat, difícilment podrà ser
universal. Les llegendes de Girona, des de la meva
perspectiva de científic, ens ajuden a humanitzar-nos
i fer-nos hereus d’un coneixement que si no fos per
aquest tipus d’iniciatives, desapareixeria.

Felicitats per aquest projecte

Dr. Eudald Carbonell Roura.
Universitat Rovira i Virgili
Àrea de Prehistòria
Codirector d’Atapuerca
Director de l’institut Català de Paleoecologia Humana i
Evolució Social.

GIRONA ÉS UNIVERSAL.
LES LLEGENDES ENS FAN HEREUS
D’UN CONEIXEMENT

Magnífica idea, em sembla del tot encertada fer
una publicació agrupant tota la informació sobre
aquesta temàtica. La llegenda, el mite, el conte, ens
acosten a una realitat somiada amb un rerefons
de veritat. Per tot això, cal felicitar qui des de la seva
voluntat de recordar contribueix específicament en
aquest tipus d’activitat lúdica i intel·lectual. Girona és
una ciutat de llegendes, com totes les ciutats que
tenen una llarga història. Els mites i les llegendes ens
fan pedagogia de nosaltres mateixos i del nostre
entorn per socialitzar-nos més i d’aquesta manera
cohesionar les poblacions d’un territori.

Des de Gerió fins al Cul de la Lleona, passant per
persones i personatges gironins i de fora de Girona,
però lligats a la nostra cultura, el repàs exhaustiu que
es fa és elegant i consistent. La consistència ve donada
per l'exhaustivitat del discurs que s’emmarca dins de
l’antropologia del coneixement social. Un autèntic
costumari de relacions entre els humans, el que són,
el que representen, i també amb el seu context natural.

La llegenda ens fa més humans, ens fa somiar amb
quelcom que el nostre cervell d’infant analitza i fa seu.
Qui és que no se sent atret per una llegenda, per
llunyana que sigui? En el fons, arreu hi ha llegendes,
i en els meus viatges he tingut la sort d’escoltar-ne
moltes. I sabeu què penso?: que totes són iguals
i parlen del mateix; és això el que fa universal l'ésser
humà.
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Passejar pel Barri Vell de Girona és una recomanació
imprescindible per a tot aquell que vol descobrir la
ciutat, que vol descobrir la seva màgia, que vol captar
el pas dels segles, el tarannà de la seva gent.
Quan hi passeges, t’adones de seguida que aquests
carrerons enfilats amaguen molta història. Girona ha
sabut conservar la seva història oral amb les llegendes;
la de la Lleona, la de Sant Narcís, la de Gerió o la de
la Bruixa de la Catedral. Quan les descobreixes,
t’atrapen com la ciutat, i et transmeten el millor de
la tradició popular gironina.

M’haureu de permetre, però, que em decanti per una
llegenda també gironina però no de la capital:
la de Guifré el Pilós, per les seves arrels en la nostra
identitat nacional com a poble, i també, perquè sóc
nascut a Ripoll.

Sempre he subscrit aquella frase que diu: Qui perd les
arrels, perd la identitat; i ara, més que mai, l’hem de
tenir ben vigent. Gràcies, doncs, als que heu tingut
l’encert de cuidar i promocionar les llegendes gironines.

Eudald Casadesús i Barceló
President de CDC a les comarques gironines
Diputat de CiU al Parlament de Catalunya

GIRONA HA SABUT CONSERVAR
LA SEVA HISTÒRIA ORAL AMB
LES LLEGENDES



99

ens estalvia molta feina, i que al valor innegable del
seu ofici com a marbrista i escultor, trobem afegits en
aquests relleus el seu bon gust i el seu gran talent com
a il·lustrador.

Que gaudiu tots d’aquestes representacions d’unes
llegendes que, a partir d’ara, segur que encara
seran més populars.

Lluís Costabella i Casadevall
Poeta, músic i compositor
Llicenciat en Història de l’Art

LES LLEGENDES DE GIRONA
I COMARQUES S’HAN TORNAT
AVUI DE PEDRA

Seguint l’estil de les esteles mesopotàmiques, dels
relleus grecoromans, i fins i tot dels relleus funeraris de
les làpides neoclàssiques, les llegendes de Girona
i comarques s’han tornat avui de pedra –de marbre,
millor dit– de la mà de Gerard Roca i Ayats, artista de
Bescanó especialment sensible a la tradició i al regust
d’unes llegendes que ens ajuden a tots a entendre
millor la nostra història, o millor dit, la interpretació
subjectiva d’alguns dels elements més pertorbadors del
nostre passat.

Al valor simbòlic de les llegendes s’hi afegeix ara,
doncs, l’artístic. I val a dir que la tria dels materials no
és gens a l’atzar: la voluntat de perdurança fa de la
pedra un requisit indispensable, i d’entre les pedres,
s’ha escollit el marbre en un intent d’ennoblir allò més
popular. L’estil net i clar porta implícita una voluntat
pedagògica, de la mateixa manera que els relleus
romànics de les esglésies instruïen els profans en la
matèria divina i terrenal, mitjançant imatges sovint
exagerades, però perfectament reconeixibles. També cal
tenir en compte i molt present el marc del conjunt: un
magnífic edifici medieval situat al cor de Girona, que
en aquest cas porta la seva pròpia llegenda
incorporada, la de la petja de Sant Narcís.

No és gens senzill ni fàcil sintetitzar en una imatge de
tres dimensions la magnitud d’una llegenda;
per fer-ho, cal tenir una especial capacitat de síntesi
i d’imaginació… Tots les tenim més o menys integrades
a la memòria, però no en tenim definida la imatge,
ni les proporcions, ni els detalls. Penso que en Gerard
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i, a la vegada, una mobilització permanent de tots els
agents per millorar els nivells de benestar, tant dels
ciutadans com dels visitants d’avui i de demà. És a dir,
respectar el passat però treballant pel present
i preparant el futur. En altres paraules, llegendes sí,
però tocant de peus a terra.

La proposta que presenta l’hotel Llegendes de Girona
és una bona mostra d’aquesta voluntat de treballar el
present bo i pensant el futur amb una mirada
nostàlgica i –per què no?– divertida cap a un passat
que, si no va ser tal com s’explica, almenys estaria bé
que ho hagués estat.

Bona feina i bona sort.

Francesc Francisco-Busquets Palahí
Subdelegat del Govern de l’Estat a Girona

RECUPERAR LLEGENDES I TOCAR
DE PEUS A TERRA

Totes les civilitzacions, tots els pobles, han nascut
i s’han desenvolupat a l’empara de mites i llegendes.
En bona mesura, la història de la humanitat es pot
seguir a partir de les narracions mitològiques
i llegendàries que han donat origen a cada país.
Des d’Isis i Osiris a l’antic Egipte, passant pels déus
i herois de la Grècia clàssica, fins als nostres dies, les
cultures, les nacions, s’han desenvolupat en paral·lel
a un seguit de mites ancestrals que han ajudat a
modelar la seva idiosincràsia. Un grup humà
organitzat, sense els seus mites, sense les seves
llegendes, sense la seva religió, és un organisme
mancat d’alguna cosa important.

Cal afegir, però, que les societats que més han avançat
en la consecució de drets i nivells de benestar per als
seus membres són aquelles que han sabut afluixar-se
la cotilla que de vegades comporten els mites i se’ls
han pres simplement com a allò que són: un
instrument que en el seu moment va ajudar a donar
sentit de pertinença a un poble, a una nació, però que
avui no poden ser motiu de fre ni d’alentiment del
progrés i la modernitat de la col·lectivitat.

Girona, ciutat sàvia i ancestral, amb una història rica
i complicada, ha sabut combinar molt bé aquests dos
elements: respecte pel fet popular i cultural de les
llegendes (Gerió, Carlemany, la Bruixa de la Catedral,
les Mosques de Sant Narcís, el Tarlà de l’Argenteria...)



101

Hotel Llegendes de Girona, quin honor poder formar
part de la gent que el farà possible.
Amb la meva humil aportació com a arquitecte tècnic
hauré format part de la historia del Barri Vell de
Girona i en particular de la rehabilitació d’una casa
on a cada racó pots imaginar una història,
una llegenda.

Felicitats pel nom que es dóna a l’hotel que ha
d’acabar essent.

Quant a la llegenda d’en Morgat, que a mi m’afecta pel
meu pas per l’alcaldia de l’Ajuntament de Porqueres,
he de dir que és de les que més m’impressionen
i em fan pensar. Les llegendes les solem veure com
una cosa molt llunyana, o és el que em passa a mi.
En canvi, la llegenda d’en Morgat, els que coneixem
una mica aquella zona sabem, perquè ho hem pogut
comprovar amb els nostres ulls, que és una llegenda
que en el fons és realitat, i en els anys s’han anat
formant diferents estanys i encara se'n poden
anar formant, sobretot en temps de sequera com el
que ens trobem ara.

Xavier Gifra i Darné
Arquitecte tècnic

GIRONA ÉS PEDRA I AIGUA,
MATERIA I MEMÒRIA

Girona s’ha anat formant, als llargs dels segles, amb
muralles que la defensaven, documents que en
certificaven la vitalitat, homes i dones que hi patien
i hi treballaven. Els assentaments humans més reculats
en la història van donar pas a estructures romanes,
a laberints medievals, a poderoses edificacions civils
i religioses. Girona és pedra i aigua, matèria i memòria.
Però la realitat també està formada per l’aportació
popular, per la capacitat de generar imaginaris que
ajudin a comprendre el llarg devenir dels segles.
Girona també és això: llegendes que han passat a ser
l’epidermis d’una ciutat amb un interior riquíssim,
de primer nivell.

Anna M. Geli
Rectora UdG

UNA CASA ON A CADA RACÓ
POTS IMAGINAR UNA
HISTÒRIA, UNA LLEGENDA
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Fernando Lacaba Sánchez
President de l’Audiència Provincial de Girona.

AQUÍ COMENÇA LA TEVA VISITA
A LA GIRONA MÀGICA

Una llegenda és una narració oral o escrita, en prosa
o vers, d'aparença més o menys històrica, amb una
major o menor proporció d’elements imaginatius
que es transfereixen per tradició oral o escrita.

Les llegendes també poden ésser populars (de formació
més o menys espontània o inconscient), erudites
o fruit d’una combinació d’elements de tots dos
orígens. Poden haver estat inicialment erudites i haver
aconseguit, després, una gran popularitat.

Sense importar l’extensió que tingui (malgrat que en
general sigui curta) allò que la defineix és el seu
tema o contingut, ja que la llegenda sempre és un
relat que pretén explicar un fenomen natural a través
d'una història fantàstica.

Els ciutadans gironins ens podem deixar seduir
i encisar, tot observant a l'Hotel Llegendes de Girona
les múltiples llegendes que enclou la Imperial
Girona. La màgia de Girona es troba a les seves
tradicions, a les seves llegendes, fins i tot a les
llegendes urbanes que ambienten els seus carrers.

En aquest hotel es podrà descobrir múltiples facetes
ocultes de Girona... Aquí comença la teva visita
a la Girona màgica.



103

continuar bategant en benefici de tots nosaltres i de
tots aquells que ens visiten atrets pel nostre passat
i per la sàvia restauració que s’hi està portant a terme.

En aquells temps, temps orfes de diaris, de ràdios,
de televisions, de cinema i òbviament d'Internet,
els successos seguien el curs del boca a orella, ben
rostits per la imaginació de qui els expandia. Això és la
llegenda: un fet cert al voltant del qual s’ha teixit una
bellesa poètica que li dóna explicació primera i resultat
final alhora. Que té cos i que també disposa d’ànima.
És l’ànima la que ens atrau per fer possible un
impossible: què succeí? Mentre posem més imaginació,
la nostra en aquest cas, a la llegenda per trobar-hi el
seu fil roig, que el té, podem gaudir de les instal·lacions
d’un hotel que ha tingut la gosadia de portar per nom
el de Llegendes. L’establiment és d’avui, és una realitat
tangible, acotada i mesurable, però per què no hi
deixem també nosaltres les nostres particulars
llegendes en l’arxiu del silenci? Us convido a fer-ho
i a retrobar-vos amb tot allò que, diuen, ha viscut el
barri antic de l’antiga Girona del nostres cors.

Josep López de Lerma
President de “Tribuna de Girona”.

A LA NOSTRA GENERACIÓ LI HA ESTAT
NEGADA LA POSSIBILITAT D’INSTAURAR
LLEGENDES

La llegenda s’inscriu en la voluntat de l’ésser humà de
transmetre qualsevol fet extraordinari. De fer-lo arribar
a tercers i de fer-lo arribar a les noves generacions. A
la necessitat vital d’immortalitzar quelcom, a la
necessitat de superar el temps i instal·lar-se en
el temps mateix.

A la nostra generació li ha estat negada la possibilitat
d’instaurar llegendes. Els fets són com són, disposen
de protagonistes i de testimonis i, a més, quasi es viuen
en directe independentment del lloc on es produeixen.
Resten objectivitats i li és negada a la subjectivitat
la seva quasi innata penetració en els successos.
Això és fruit de l’evolució tecnològica, filla de l’home
i de la dona, que han esdevingut esclaus dels seus
propis avenços. Si tota llegenda té més d’imaginació
que no pas de certesa, i si tota llegenda és
potencialment evolutiva per se, avui, quan es transmet
en directe tot acte bèl·lic, per posar un exemple,
impactes de les bombes i tragèdia humana incloses,
avui, dic, la llegenda ja no és possible ni de crear-la ni
d’impulsar-la ni de deixar-la com a penyora d’un
present que certament serà superat pel pas del temps.

Aquesta no era la quotidianitat de quan s’aixecà
l’edifici de l’avui Hotel Llegendes de Girona, al bell
mig del seu Barri Vell, el que donà cor a la ciutat
d’aquells dies i al qual avui l’activitat econòmica i el
sentiment humanista li han lliurat prou força per
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Per això, aquesta casa senyorial en la qual, segons la
llegenda, visqué fa 1.700 anys Sant Narcís, bisbe, màrtir
i patró de Girona, i en la qual encara hi viu la seva
essència, evoluciona en aquest sentit positivament
i es troba davant d’un projecte que permetrà
a persones de tot el món entrar més a fons en la
història de la ciutat de Girona, que té una força pròpia,
molt digna de ser admirada.

Oriol Mallart i Vallmajó
Estudiant d’Arquitectura
Escola d’Arquitectura La Salle

LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT DE
GIRONA TÉ UNA FORÇA PRÒPIA

Així com una casa existeix per la família, la ciutat
existeix per la seva societat, i així com cada família va
configurant el seu espai íntim i vital a la seva manera
i seguint el seu tarannà, la societat va creant i va
donant forma a l’espai urbà, digne de ser admirat per
tots els seus habitants, la resta del país i també per
totes les cultures estrangeres.

A cada un de nosaltres ens agrada gaudir d’elements,
a casa nostra, que permetin als nostres sentits arribar
a un altre món, un món superior on cada emoció
i cada sentiment ens apropen a la nostra condició
de persona. Escultura, pintura, arquitectura... La ciutat,
doncs, és una gran casa per a tots nosaltres.
La ciutat, amb les seves pedres i la seva gent, són
el reflex de la persona humana sobre la natura. Girona,
l’encisadora població dels quatre rius, ha tingut,
des de sempre, una vida cultural i artística que ha
marcat, d’una manera rotunda, la seva pròpia
personalitat. Les seves escultures, les seves esglésies, les
seves cases, cada un dels seus racons, totes les seves
pedres, han presenciat la formació de la ciutat, batalles,
setges, festes, llegendes, innovació, espectacles,
l’arribada de la indústria, grans moviments socials,
la transformació dels últims trenta anys... Però totes
romanen allà, contemplant els canvis que es van
produint i entenent que elles estan en el seu lloc,
un lloc etern.
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Les llegendes no són història; però sí que estan
emparentades amb la història. En tota llegenda hi ha
sempre un fons històric que en passar de boca a orella,
amb el temps va prenent una entitat pròpia, donant a
uns fets en el fons reals un caràcter fantàstic i fins
i tot sobrenatural.

Si la història és pròpia dels estudiosos, la llegenda és
essencialment popular i té una més àmplia receptivitat.
Aquesta vessant de la llegenda propicia la creació
artística que n’extreu la temàtica.

Girona, ciutat amb una pletòrica història, té també
una gran riquesa en llegendes.

És per això que decorar les instal·lacions de l’hotel
amb motius de les nostres llegendes locals i comarcals
és un gran encert.

Com també ho és donar a l’establiment el nom de
Llegendes de Girona.

Enric Mirambell i Belloc
Cronista oficial de la Ciutat de Girona

QUARANTA-DUES HISTÒRIES
MÀGIQUES: LLEGENDES DE GIRONA

Les llegendes, narracions generalment orals en els seus
orígens, amb una part molt important d’elements
imaginatius i mitològics, a vegades de temàtica
religiosa, d’altres pagana i moltes vegades simplement
popular, contenen gairebé sempre una vesant històrica,
de manera que quan algú en reuneix quaranta-dues,
com en aquest cas ho ha fet l’Hotel Llegendes de
Girona, recull una bona part de la història de la ciutat.
Una història diferent, però no per això menys
important, que ha anat component la gent que ha
nascut i viscut a la ciutat o simplement els que un dia,
potser per casualitat, s’hi van aturar.

Les llegendes ens expliquen no només els fets,
sinó també les pors, les il·lusions i sobretot les fantasies
de la gent que en un altre temps va viure al mateix
carrer o potser, fins i tot, a la mateixa casa que
avui habitem nosaltres. Cadascuna d’aquestes
quaranta-dues històries màgiques configura un
imaginari col·lectiu que traspua una manera de ser,
una manera de viure i de pensar que ben segur
a la seva manera ha ajudat a configurar la realitat de
la Girona d’avui, sempre màgica.

Només em queda, doncs, felicitar els impulsors de
la iniciativa i la seva autora, i desitjar-los molt d’èxit.

Jordi Martinoy i Camós
Delegat territorial del Govern
de la Generalitat de Catalunya a Girona

LES LLEGENDES ESTAN
EMPARENTADES AMB LA HISTÒRIA
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Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
Generalitat de Catalunya

UN DELS EDIFICIS DE MÉS PES
HISTÒRIC I DE MAJOR ORIGINALITAT

En un racó amable de Girona es rehabilita un dels
edificis de més pes històric, de major originalitat.
Segurament el més intacte i poc modificat de tot el
sector. Un sector que bull i canvia de forma trepidant
amb qualitat.

Un hotel és un bon ús per a un edifici noble. Hi ha un
valor afegit a la noblesa dels murs, a la densitat
de la història .

És, segur, una aposta clara i coherent amb tot el canvi
que ha experimentat el centre històric de Girona.

Un edifici d’acollida al cor de la ciutat, molt a les
portes de la ciutat, quasi a la riba de l’Onyar i al peu
de Sant Feliu.
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un reconegut còmode i plaent al llarg dels encants de
la Girona més bella (i vella).

Per tot això, Girona és una ciutat amb encants
patrimonials que contenen una llegenda dins
l’imaginari col·lectiu, atractius que fan que els visitants
quedin eclipsats i es vegin gairebé obligats a assaborir
aquestes llegendes sota l’aparença de monuments
mil·lenaris i carrerons ombrívols i austers. Actualment
es freqüenta molt el turisme cultural, basat en fer
viatges contractant guies turístics, visitant monuments
mediàticament coneguts, museus, etc., i d’aquesta
manera, es cultiva als individus, però el que fa enaltir
la cultura més essencial d’un poble és el mite i la
llegenda popular, relats ficticis que es transformen en
realitat històrica quan sorgeix un sentiment comú dels
individus envers aquestes històries.

Vull acabar amb una cita del llibre de Jaume Marquès,
“Girona vella”, que mostra amb exactitud la
importància del patrimoni antic de la ciutat per la
societat gironina: “L’amor comú envers aqueixa
Girona vella contribuirà a agermanar més tots els
seus habitants i a fer més pacífica i agradable
la nostra convivència col·lectiva”.

Eduard Nadal i Martín
Estudiant d’història a la UAB

LA CULTURA POPULAR GIRONINA, EL
LLEGAT DE LA HISTÒRIA

La construcció de la història de la humanitat és la
conjunció del paper dels individus en relació al seu
entorn, i és aquest medi el que anomenem cultura.
Ara bé, cultura també pot ser considerat tot el llegat
o patrimoni conscientment produït, acumulat
i transmés pels individus al llarg del temps. Així doncs,
tenint en compte els diferents conceptes de cultura,
la història de Girona que se’ns vol mostrar no és només
la història de gestes heroïques, i grans combats que
passaran a la memòria col·lectiva com a la Girona
immortal, sinó que també és una història molt arrelada
i construïda a través de les seves llegendes o mites
camuflats en el patrimoni històric de la ciutat, i per
tant, que conformen la cultura popular gironina.

Girona, porta de Catalunya, ha estat sempre l’encontre
de diferents civilitzacions que han deixat el seu llegat
als carrers de la ciutat; una ciutat construïda en base a
les llegendes, les quals formen part de la cultura
popular, projectada en un gran patrimoni artístic
i arqueològic digne, -dins la humilitat-, d’equiparar-se
amb les grans ciutats europees. “L’hotel llegendes de
Girona” és un bell exemple de com reusar aquest
patrimoni no només per ajudar en la tasca divulgativa
de la història de la ciutat als gironins, sinó que
també per fer possible un recull i una preservació de
la nostra història i cultura més íntimes, les quals
entre tots encara estem formant, i que servirà a la gent
exògena perquè tinguin un coneixement més profund
del nostre passat. L’hotel s’ubica en una zona on
antigament esdevenia la confluència de camins
d’entrada a la ciutat des del nord, i això no és gratuït,
ja que, aquesta situació, ara permetrà als visitants
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Els visitants que arriben a la ciutat de Girona o que es
passegen per qualsevol indret de les nostres comarques
ho fan atrets per la suma d’elements i condicions que
conformen la nostra personalitat, començant pel
paisatge, seguint pels sabors de la gastronomia,
gaudint de l’oci i fins al nostre llegat cultural. Les
llegendes de Girona formen part d’aquest patrimoni,
forjat també en les tradicions i cròniques populars.

Des de la Diputació de Girona agraïm que hi hagi
projectes tan ambiciosos com el que ha engegat
Fundació60 amb l’Hotel Llegendes de Girona. És gràcies
a aquest tipus d’iniciatives que el territori creix i es
fa més ric en ofertes i infraestructures.

Carles Pàramo i Ponsetí
President de la Diputació de Girona

EL TERRITORI CREIX
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He llegit detingudament tot el contingut del llibre de
l'Hotel Llegendes de Girona que m'heu fet arribar.
Us vull felicitar per tot el seu contingut i de la manera
que esteu treballant per tal de donar a conèixer una
nova instal·lació turística de primer ordre, d'una forma
totalment novedosa.

Moltes felicitats i endavant.

Ramon Ramos i Argimon
President del Patronat de Turisme
Costa Brava-Girona

LES LLEGENDES SÓN UNA PROJECCIÓ
DEL SENTIR D’UN POBLE

El nostre passat sovint se’ns presenta com un
monument petri, una espècie d’escenari inert i avorrit.
Per contra, les llegendes, gràcies a la seva
extraordinària càrrega simbòlica, condensen les
preocupacions, els neguits, les fantasies i les il·lusions
dels vertaders protagonistes de la història gironina.
Així, se’ns ofereixen com a un antídot eficaç per
combatre aquella mirada en blanc i negre,
traslladant-nos a la dimensió viscuda de la nostra
història.

Per tot això, les llegendes són una projecció del sentir
d’un poble. Una mirada al nostre passat ens ha de
servir, no per quedar-nos-hi ancorats, sinó ben
al contrari, per mirar el nostre present amb una idea
clara de qui som i avançar cap al futur amb una
mirada desperta de qui volem ser.

La Girona d’avui, rica en història, és tanmateix ben
diferent de la que donà lloc a aquelles llegendes. Seria
un error, doncs, emmirallar-se en aquell passat
immòbil. El repte que se li planteja a la nostra ciutat
és assumir la riquesa de la nostra història per
mirar endavant i avançar cap a nous horitzons.
Només així aconseguirem que els gironins del futur
continuïn estant orgullosos del seu passat.

Carles Puigdemont i Casamajó
Alcaldable de CiU a l’Ajuntament de Girona

UNA INSTAL·LACIÓ TURÍSTICA
DE PRIMER ORDRE
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Si a uns serveis de qualitat innegable s’hi posa el
“glamour” necessari que sempre cal aportar per servir
els clients, i a més a més s’hi respira un aire de misteri
llegendari que hom podrà copsar en les llegendes
gironines esculpides en belles pedres de marbre,
hom pensa que l’èxit està assegurat.

Abans d’acabar, vull felicitar l’escultor Gerard Roca
i Ayats per les magnífiques talles que ha fet, i a la
periodista i antropòloga Nuri Ros i Rue, pel recull de
les llegendes i la Fundació60 per aquest projecte
cultural-empresarial tan ambiciós.

Emili Rams i Riera
Arxiver municipal d’Anglès

CULTURA, PATRIMONI, "GLAMOUR" I MISTERI:
UN TURISME QUE CERCA REPÒS, TRAN-
QUIL·LITAT I EXPERIÈNCIES NOVES

Enhorabona. Ja és hora que entenguem que la
potenciació del turisme a casa nostra passa
per ensenyar als qui ens visiten el nostre llegat cultural.
Turisme és sinònim de cultura i és per aquesta raó que,
si volem fer les coses ben fetes, hem d’ensenyar
el que tenim. Una història rica i un patrimoni
impressionant...!

Si a aquests elements bàsics hi afegim uns serveis de
qualitat, haurem posat unes bases molt sòlides per
mantenir durant força temps un turisme que estarà
força allunyat de la massificació estàndard i, per tant,
no s’haurà de dependre del flux econòmic imposat
pels tour operadors.

Els hotels petits, ben equipats amb tota mena de
serveis, són la garantia de qualitat que ha de permetre
portar a la ciutat de Girona un turisme que cerca
repòs, tranquil·litat i experiències noves. Aquests
elements tan bàsics, actualment són molt difícils de
trobar, si més no, per la gran massificació que s’ha
fet en el món turístic.
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CONÈIXER MILLOR LA HISTÒRIA DE LES
NOSTRES TERRES GIRONINES

Us agraeixo que m’hàgiu fet arribar el llibre que heu
editat amb quaranta-dues llegendes de Girona.

Al mateix temps, us felicito molt sincerament per
aquesta iniciativa cultural-empresarial tan novedosa
i interessant.

Penso que l’edició d’aquest llibre és un encert. Per una
banda, els clients de l’hotel que visitin Girona tindran
al seu abast unes llegendes i uns gravats que donen la
possibilitat de conèixer millor la història de les nostres
terres gironines. Per l’altra, demostra la voluntat
d’arrelament i identificació d’aquesta nova instal·lació
a la ciutat de Girona.

Us desitjo molta sort.

Xavier Soy i Soler
Vicepresident
Diputació de Girona
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C/ Portal de la Barca, 4 - GIRONA
www.fundacio60.org
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C/ Mosques, 1 - Carrer Pou Rodó, 5 GIRONA Barri Vell
A prop de l’Església de Sant Feliu - GIRONA
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Els membres de Fundació60,
familia Mallart, en un acte amb el
bisbe de Girona Mons. Carles Soler.
A la fotografia i d’esquerre a dreta:

Oriol Mallart (Vocal Patronat),
Anna Mallart (Vocal Patronat),

Roser Vallmajó (E.P.D. 28.2.2007),
Mons. Carles Soler, bisbe de Girona,

Carles Mallart (Sots-President
Fundació), Marc Mallart (president

Fundació), la jove Estel amb l’Astrid.

Administració Fundació60
www.fundacio60.org
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* Fins 1964 Carrer de Sant Narcís
Barri Vell - GIRONA

F60 a comarques Gironines
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Girona Ciutat
Gerió, fundador de Girona

La majordoma de Sant Narcís

La petjada de Sant Narcís

Les catacumbes

Carlemany

Drac sota el temple

Ermessenda de Carcassona

El falcó d’en Cap d’Estopes

El cul de la lleona

El carrer del Llop

La sirena de Galligans

Els jueus a Girona

Les mosques de Sant Narcís

Les pomes

Sant Feliu i el lladre de la Col·legiata

El Tarlà

La bruixa de la Catedral

El vampir de la Rambla

El porc de Sant Antoni

Vida i miracles de Sant Feliu

La campana Beneta

Sant Narcís i el francès emmetzinador

La font d’en Pericot

El cotó miraculós

L’oli de la llàntia

De les lluminàries

La pedra miraculosa

El simbolisme de Santa Caterina

El flequer del Mercadal

La Cocollona
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Estany de Banyoles

La conversió d’Afra

Guifré el Pelós

Sant Maurici i la mala vella de Caldes

El fill del castell

El bruel de Castelló

El pont del diable

El bou d’or

L’estany de Sils

Les bruixes de Llers

La núvia de Can Biel

La font dels Enamorats

Comarques
Gironines
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