
Les llegendes de la Catedral de Tarragona
(Ressenya: MJ Virgili)

Els Amics de la Catedral, en plantejar-nos aquesta nova activitat ens vam preguntar per quins 
motius era important treballar i donar a conèixer les llegendes i les faules de la nostra Seu.

En primer lloc establirem el concepte que tenim de llegendes, i ens inclinarem per fer nostra la 
definició més comunament acceptada: Una llegenda és un relat de fets humans que es transmet 
de generació en generació i que es percep tant per l’emissor com pel receptor, com a part de la 
història. D’altra banda, la llegenda té qualitats que li donen certa credibilitat, però en ser trame-
ses de boca en boca, es va modificant i barrejant amb històries fantàstiques. Per una banda, una 
llegenda és explicada amb la intenció de fer creure que és un esdeveniment veritable però, en 
realitat, una llegenda es compon de fets tradicionals i no històrics. Hi ha moltes llegendes que són 
específiques d’algun país, ciutat, regió o poble, però n’hi ha moltes altres que són compartides 
per tot el món o be per edificis, com és el nostre cas, pròxims.

Per què ho fem?

En gran manera per difondre una part de la cultura pròpia de la nostra Seu per mitjà de la litera-
tura popular que, malgrat no ser la més coneguda, si que ha estat perpetuada en nombroses pu-
blicacions, sobretot durant el segle XX. Pretenem també potenciar les eines de que disposem per 
conèixer i enriquir el vocabulari dels elements i espais catedralicis mènsula, gàrgola, arquivolta, 
... Així, majoria de nens i no tan nens, coneixen el terme de gàrgola a través de la pel·lícula de di-
buixos animats “El jorobado de Notre Dâme” . També ens ha animat a plantejar-ho el fet de que 
les llegendes tenen, en la seva majoria, un fons de misteri que ens embolcalla, que ens transporta 
i ens fa veure els diferents escenaris on es produeixen. Un nou motiu, que hem considerat, és el 
vincle generacional que es produirà. Què més bonic?

D’altra banda, a diferència del conte, la llegenda està lligada sempre a un element precís i es 
centra en la integració d’aquest element en el món quotidià o a la història de la comunitat a la 
qual pertany. Contràriament al conte, que es situa dins d’un temps i un precís i real, encara que 
apareguin personatges ficticis.

És aquesta distinció amb el conte i aquest apropament implícit a la realitat, que ens permet ana-
litzar l’origen d’alguns referents culturals propers al context real de l’infant, les raons principals 
per les quals el tema triat serà molt motivador per ell i el permetrà participar d’una manera activa 
a l’hora de conèixer aquestes llegendes.



Tanmateix, no ens limitem a les llegendes, sinó que també incloem les faules o contes d’animals 
que ens fan reflexionar. Desconeixem altres catedral que tinguin la sort com nosaltres de mostrar 
faules clàssiques historiades: La processó del gat i les rates, El llop i la cabra i El gall i la guineu. 

Per contra, si que posseeixen elements curiosos però només com a fet puntual. Recordem que el 
mot que designa el gènere no és grec, sinó llatí i que en aquesta llengua, la paraula faula, lite-
ralment, significa “xerrada” o “contalla”. A l’edat mitjana, època que ens ocupa, sabem que les 
faules ajudaven a instruir i a la vegada divertien al poble. Així, com ja sabeu, Sant Vicent Ferrer 
i Francesc Eiximenis van ser predicadors que van utilitzar moltes faules en els seus sermons dels 
quals en servem una abasta literatura.

Hem pres també en consideració un altre funció característica de les faules, com és la d’extreure 
lliçons o consells morals, ja que essencialment ofereixen un contingut moralitzant o didàctic. Un 
factor a favor, per incloure-les en el nostre recorregut és que generalment són peces molt breus 
i amb pocs personatges, tenen una gran inventiva, riquesa imaginativa i de colorit i finalment, la 
seva exposició de vicis i virtuts la podem catalogar d’irònica.

Una vegada estudiades les anteriors observacions els Amics van considerat que seria profitós 
mostrar al públic en general aquest gran tresor popular, que es mou entre la realitat i la ficció, 
als nostres socis, als simpatitzants de la catedral i al públic en general. També ens ha fet decantar 
positivament, el fet de que la faula, en sí mateixa, comporta un ensenyament, una didàctica pen-
sada que permet, en aquest cas a l’oient, extraure les seves conclusions.

Com i perquè hem escollit les que presentarem.

La col·lecció de les llegendes de la catedral tarragonina és extensa. Així doncs calia fer-ne una tria.

1. Les més conegudes: Els personatges de la faça-
na. Diu la tradició, segurament per tal de justifi-
car les escultures que no es van arribar a realit-
zar, que cada cent anys cau una estàtua.

2. Comunes a altres catedrals: La bruixa petrifi-
cada. Recordem que la seva paral·lela la loca-
litzem, convertida en gàrgola, a la catedral de 
Girona en els jardins de la Francesa i que va ser 
transformada en material petri per llençar pe-
dres el Dia de Corpus.



3. Les perpetuades per grans escriptors: El salmonet de matines. Mossèn Cinto Verdaguer 
ens ofereix un treball magnífic en el seu relat del Salmonet. Calia donar-lo a conèixer.

4. Amb referències històriques: La bufetada de Santa Tecla. L’any 1380, un cop mort l’arque-
bisbe Pere Clasquerí, el rei Pere el Cerimoniós pren possessió de tots els bens de l’església 
tarragonina.

Segons la tradició, santa Tecla s’aparegué una nit al rei i li donà una bufetada per haver-se 
quedat amb el patrimoni de l’església. Conseqüència d’aquest “fet”, el rei va recomanar 
al seu fill, Joan I, que retornés els bens a l’església tarragonina.

5. En un gènere més comú però que no ens deix 
de sorprendre’ns citem: L’home de les tres ca-
res, ....

6. Les tres faules: La processó del gat i les rates, El gall i la guineu i El llop i la cabra.

Qui presentarà l’activitat?

Hem escollit un gran mestre, pedagog i didàctic, el senyor Jordi Tortosa Giménez, que a més de 
ser llicenciat en Història és un gran coneixedor i entusiasta de la catedral.

Treballa en el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona trameten els seus profunds conei-
xements a infants, professors i mestres d’una manera lúdica, interessant i motivadora. La seva 
llarga experiència i bon fer l’avalen.

Be, doncs, com podeu observar l’activitat que oferirem el proper dissabte no és fruit d›un moment, 
d›una reacció espontània sinó que respon a una profunda reflexió i a un exhaustiu anàlisis. Hem 
intentat tenir cura de tots els detalls i posar a l’abast dels que estimen la nostra catedral un conei-
xement més, o si més no un recordatori de la nostra tradició oral vinculada a la nostra Seu.

Us desitgem un agradable, il·lustrat i entretingut passeig per la catedral.

Com sempre, mercès per acompanyar-nos.


