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LA LLEGENDA DE MUNUSSA I LAMPÈGIA 

Fa anys i panys, quan les gallines tenien dents, a Catalunya hi va haver una invasió de sarraïns. Els 

sarraïns eren un grup de moros i berebers. Malgrat que varen fer la invasió de manera conjunta, 

arribà un moment en què els berebers sentiren aversió pel fanatisme exagerat dels moros i fins en 

certes ocasions feien el joc als cristians. 

Els berebers prengueren com a cabdill Munussa, que havia estat un dels més braus servidors del rei 

moro de Granada, Abderrahman. Aquell es féu fort a Llívia, des d'on desafiava la fúria del rei 

moro.  

Munussa va enamorar-se bojament de la cristiana Lampègia, filla d'Eudis, duc d'Aquitània, que 

vivia a Tolosa, on s'havien refugiat gran nombre de cristians. Eudis prometé la mà de la seva filla a 

Munussa amb la condició que es convertís al cristianisme i ajudés els cristians a la reconquesta. 

Munussa fou batejat i casat secretament en una església de Besançon i tornà a Llívia, on es lliurà a 

les dolçors de la lluna de mel. 

Quan Abderrahman conegué la traïdoria de Munussa, foll d'ira, li envià un fort cos d'exèrcit dirigit 

per Gedhiben-Zeyam, amb ordre d'apoderar-se del castell i portar-li el cap de Munussa, costés el 

que costés. Els moros van atacar el castell  

 



de Llívia amb fúria irresistible i sorprengueren Munussa mal preparat, car les dolçors de l'amor li 

havien fet oblidar els rigors de la guerra. Munussa tingué temps de fugir del castell amb Lampègia. 

Quan Gedhi s'adonà que el cabdill se li havia escapat, donà ordres rigoroses a la seva tropa de 

cercar-lo i prometé un fort premi a qui el trobés.  

L'enamorada parella fou trobada a la Molina, al terme d'Alp, prop d'una font dita, segons uns, 

d'En Planes, i, segons altres, de la Reina, en record d'haver-hi trobat els enamorats. A Munussa, li 

van tallar el cap, mentre Lampègia, la bellesa de la qual va deixar sorpresos els soldats, fou 

respectada i portada junt amb la testa del seu marit a la presència del capità de les forces. Gedhi 

també restà meravellat de la bellesa de Lampègia i decidí fer-ne present al seu senyor. La féu 

muntar en un cavall, a la cua del qual fou lligada i penjada la testa de Munussa per causar més 

dolor a Lampègia. En emprendre la retirada la comitiva va trobar-se a Ribes de Freser amb el rei 

Abderrahman, que acudia en ajuda de Gedhi. Va rebre el present de Lampègia amb gran goig i la 

va afegir al seu harem. 

Quan el duc d'Aquitània, pare de Lampègia, sabé el que havia passat, fou pres de gran indignació i 

armà un gran exèrcit format pels cristians fugitius de Catalunya i per molts berebers que sentien 

un gran odi contra els moros. 
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L'AMOR EM VA FER PERDRE EL CAP 

Hola, em dic Munussa i fa temps em vaig enamorar de la 

bella princesa Lampègia. Només hi havia un inconvenient, 

ella era catòlica i jo musulmà, però me l'estimava tant que 

vaig fer les paus amb els cristians. 

Durant un quant temps vam viure feliços al castell de Llívia, 

fins que l'emir de Còrdova, enutjat per la meva traïció, ens 

va atacar. Vam fugir per un passadís secret, però uns 

soldats ens van descobrir. A Lampègia la van fer presonera i 

a mi em van tallar el cap allà mateix i el van penjar de la cua 

del seu cavall. No em queixo. Al món de les llegendes aquestes coses no fan tant de mal, i encara 

tinc l'esperança de tornar a tenir el cap sobre les espatlles. Alguna idea?  

Activitat 

Cerca, amb el teu company de lectura, alguna idea per tornar a posar el cap de Munussa sobre les 

seves espatlles. Després dibuixa-la. 
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L'ÀGUILA SALVADORA 

 

El castell de Balsareny tenia un defecte: li mancava un 

passadís secret per sortir a l’exterior. Per això, quan els 

moros van assetjar la fortalesa, ningú no podia sortir 

d’amagat a buscar aliments. 

La gent del castell va resistir una setmana i una altra, fins 

que estaven tan dèbils i famolencs que van decidir rendir-

se. Però, de sobte, va caure un peix del cel! No era cap 

miracle. Una àguila que el duia al bec s’havia espantat i 

l’havia deixat caure. Tothom se’l volia menjar, però van 

tenir una idea millor. El van cuinar i li van oferir al capità 

enemic. El cabdill moro va rebre el regal amb sorpresa: 

“Un peix fresc i ben cuinat! Com s’ho han fet?” I es va pensar que els de Balsareny tenien un 

passadís secret i que no els mataria mai de gana; per això va ordenar la retirada de les tropes. 
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LA MURALLA LLISCOSA 

 

Aprofitant que el senyor del castell de Burriac era 

fora amb els soldats, els pirates van atacar la 

fortalesa, a Cabrera de Mar. La intenció dels 

bandits era prendre el castell per sorpresa, però, 

quan ja eren ben a prop de la porta, la cridòria 

d’unes oques va alertar la castlana, la dona del 

senyor del castell. Ella i les altres dones van 

rebutjar l’atac dels pirates llançant-los pedres des 

de les torres. 

Els bandits no es van donar per vençuts i van 

començar a construir unes escales de fusta per 

assaltar el fort a trenc d’alba. Aleshores, la 

castlana va tenir una gran idea: untar les muralles 

amb greix. Quan l’endemà els pirates pujaven per les escales, aquestes van relliscar i els assaltadors 

es van estimbar roques avall. 
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ENFRONTA'T A UNA BÈSTIA 

En moltes llegendes, els cavallers i les princeses s’enfronten a bèsties fabuloses que els amenacen. De vegades, però, no cal lluitar, només cal saber com dominar-les. 

Llança el dau màgic i descobriràs quin serà el teu adversari fantàstic al món de les llegendes. 

 

Serps de cabellera  

Són persones transformades en serps gegants que conserven el seu cabell humà. Només un 

conjur les pot desencantar. Un consell: no els prenguis mai la joia que duen a la boca. El 

senyor del castell d’Aro ho va fer i la serp, furiosa, va ensorrar la seva fortalesa amb uns cops 

de cua fortíssims. 

 

La cucafera  

Aquesta bestiola treu foc pels ulls i escuma per la boca. Li agrada segrestar princeses i 

espantar la gent. A Tortosa, el cavaller Rufolet s’hi va enfrontar amb l’ajut d’uns follets que li 

van explicar el secret : « Si li talles la cua i les orelles, la cucafera es convertirà en una bèstia 

mansa . » 

 

 

 

 



El griu  

És el rei dels animals del cel i de la terra. No se’l pot matar. Per dominar-lo, cal pujar al seu 

llom i aferrar-se amb força al seu plomall mentre ell bat les ales. Si aguantes uns quants 

minuts, l’hauràs controlat. Els grius catalans provenen de l’Orient, d’unes illes màgiques que 

hi ha  a l’oceà i on només es pot arribar sobre el llom d’aquestes bèsties. 

 

Basilisc  

És petit, però molt perillós : tot aquell qui el mira als ulls mor immediatament. Per a 

enfrontar-s’hi, cal dur un mirall molt gran. Si el basilisc s’hi veu reflectit, morirà per l’efecte de 

la seva pròpia mirada. 

S’amaga dins els sepulcres dels reis on hi ha tresors amagats. 

 

El drac   

La seva pell coberta d’escames i la seva força exrtraordinària el fan pràcticament 

indestructible. Només el pot afectar una espasa de virtut o la presència d’una persona santa.  

 

La víbria   

És la femella del drac i qui s’hi ha enfrontat diu que és encara més ferotge i verinosa. Només té 

un punt dèbil: el cap. El comte Guifré el Pelós - un home bastant bèstia, tot s’ha de dir – la va 

vèncer trencant-li un roure al cap. 

A Barcelona, s’hi va enfrontar sant Jordi. Per aixó a les festes de les ciutat una  víbria de cartró 

surt a ballar. 
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AQUAREL·LA:  una llegenda medieval 

 

El dia _______________________ el/la_________________________em va explicar la llegenda que havia inventat. A la seva llegenda hi 

apareixia un__________________________________que era una bèstia medieval. Aquesta bèstia era 

(descripció)_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________. 

Després que el/la___________________________ m’expliqués la seva llegenda, vam fer una aquarel·la i la vam exposar al 

passadís de l’escola. 
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QUI PODRÀ ENGANYAR EL DIABLE? 

El diable és un personatge religiós inventat que simbolitza l'esperit del mal. Les llegendes catalanes 

són plenes d'històries on hi surten diables. Aquí teniu tres rondalles protagonitzades per diables. 

Però només hi ha el principi. Llegiu els tres principis i decidiu quina de les tres rondalles us agrada 

més. Serà aquella la que acabareu de llegir. 

 

1.- L’amo del Vilar de Sesgorgues. 

L’Amo està desesperat. Necessita pagesos urgentment per segar els seus camps 

o perdrà la collita. De camí cap a Roda de Ter se li ofereixen tres diables per 

treballar els seus camps. “Què voleu de paga?” els pregunta. 

“La teva ànima quan enllestim tota la feina…” 

2.- Els veïns de Ceret. 

Els veïns de Ceret necesiten un pont per creuar el riu, però 

no tenen diners per construir-lo. Un vell els promet 

aixecar-lo en una nit a canvi de la primera ànima que el 

creui. Aquest vell és el diable disfressat! 

3.- El senyor del castell de Milany. 

El diable li promet la vida eterna a canvi de la seva ànima. El senyor accepta 

perquè creu que se’n sortirà: “m’ha promés la vida eterna, doncs no em 

moriré mai i no li hauré de donar mai la meva ànima”, “d’altra banda si em 

moro, el diable haurà trencat la seva promesa de vida eterna i tampoc li hauré de donar.” 



L’AMO DEL VILAR DE SESGORGUES 

 

“Hi ha tanta feina al camp que aquests tres diables esquifits no la 

podran enllestir mai!”, va pensar l’amo de Sesgorgues. Però 

s’equivocava!!! En un tres i no res, els diables van segar el blat del 

camp. “Ja hem acabat!” Cridaven. “Encara no! Heu de separar el blat 

de la palla”, va dir l’amo. I poc després: “Ja hem acabat!”, ”Encara no!” 

va dir l’amo, “porteu el blat al graner”. I una altra vegada: “Ja hem 

acabat”… 

Desesperat l’amo va demanar ajuda a la seva dona. Ella, molt més 

llesta, els va encarregar feines imposibles. “Tu el més alt, ensenya-li 

catecisme al meu fill”. Però els diables no en saben res de coses 

sagrades ni de Déu, i va desaparèixer. “Ara tu, el petit, vés a la font i 

porta aigua en aquesta galleda”. Però la galleda era plena de forats i tota l’aigua vessava. Al tercer li 

va demanar: “Renta aquesta pell negra de cabra fins que quedi ben blanca” Però com més la 

rentava, més negra quedava. Els tres diables van marxar derrotats! 

 

 

 

 

 

 



ELS VEÏNS DE CERET 

 

“Tracte fet”, li va dir en Guillat, el Batlle del poble de Ceret, al diable: “la primera ànima que creui el 

poble serà teva”. Aquella nit milers de petits dimonis van treballar de valent per construir el pont 

de seguida. Mentrestant, al poble, ningú podia dormir. Tots pensaven qui seria el desgraciat que 

perdria la seva ànima l’endemà. 

A la sortida del sol, tots els habitants es van reunir al costat del pont. Feia goig de veure’l. Davant 

de tots els habitants del poble hi havia en Guillat. Portava un sac. Quan el va obrir en va sortir un 

gat espantat que, en veure la gent, va començar a córrer esperitat i va creuar el pont. Quina 

enrabiada va agafar el diable! L’havien 

enganyat donant-li una ànima de gat 

en lloc d’una humana.  

De tot això ja en fa moltíssims anys. El 

pont encara existeix. És a Ceret i es diu 

el pont del diable. 

 

 

 

 

 

 



 

EL SENYOR DEL CASTELL DE MILANY 

 

“Com sé que no moriré mai’”, va preguntar el senyor de Milany. I el diable va contestar: “Mentre no 

cremi aquest tros de fusta, viuràs eternament”. El cavaller va amagar la llenya en una paret i va 

viure feliç uns anys. Però un dia es va adonar que es feia vell. “Com és possible?”, va pensar 

indignat. Però era cert, el diable li havia promès la immortalitat, però pas la joventut eterna. 

L’home va anar envellint i va veure morir els seus amics, fills, néts…les cames li fallaven, cada 

vegada hi veia menys i sordejava. El castell va canviar d’amos i el vell va quedar sol i arraconat en 

una habitación. Parlava però ningú el comprenia…feia tants anys que vivia que fins i tot la llengua 

que parlava la gent havia canviat! 

Un dia va arribar a la casa un expert en 

llengües antigues que va entendre el què deia 

aquell home. Demanava desesperat que 

cremessin el tros de llenya amagat a la paret. I 

quan ho van fer, va morir en pau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 Fes un dibuix per cada part de la història. Després escriu una frase que l’expliqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Introducció :                                                          

                                             

Nus:                                                       

                                             
 

Desenllaç:                                                          
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EL REI I LA VELLETA 

 

El rei Pere era molt temut per tothom perquè feia pagar molts tributs i tractava bruscament al seu poble. 

El rei, que era prou llest, no desconeixia el poc afecte que li tenia la seva gent, encara que al seu davant li 

fessin la gara-gara i l’adulessin. 

Un dia va arribar a orelles seves que hi havia una velleta que cada nit, entre les oracions que deia, en 

dedicava una al la bona salut del rei i perquè Déu Nostre Senyor es dignés a donar-li força anys de vida. 

El rei feu comparèixer la velleta al seu davant i li preguntà com era que, mentre tothom el tenia per tan 

dur i rigorós i desitjava la seva mort, en canvi ella resava una oració diària per la seva salut i la seva vida? 

La velleta li contestà que era cert tot allò que deia el rei… 

 

Per què creus que la velleta resa cada dia pel rei ? Escriu el final de la història. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

___________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ___________ 

 

Aquí teniu el final real de la història. Llegeix-la i decideix quin final t’agrada més, el teu o el real. 

…però que ella resava pel rei per por que el que vingués al seu darrera no fos encara pitjor que ell i per allò 

que : 

Val més boig conegut 

Que un savi per conèixer. 

Déu mantingui mon senyor, 

per por de pitjor. 

 

El rei es va quedar com veient visions amb el que la dona li acabava de dir, però ho va entendre i va decidir 

respectar el seu punt de vista i també li va fer passar una pensió per què, mentre visqués, seguís resant per 

ell, encara que fos per por d’un altre de pitjor. 

 

 


