Llegenda de Juí el Moro
Cubelles
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Garraf
Turó Juí del Moro
Turó del Juí el Moro
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Coordenades:
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08074-138
Patrimoni immaterial
Tradició oral
Medieval Modern Contemporani
Bo
Inexistent
Fàcil
Cultural
Pública
Xavier Esteve i Gràcia
dj., 14/03/2019 - 01:00

Descripció
La llegenda versa sobre el xeic Bilal Al-Malik, que senyorejava un castell alçat sobre un turó
entre la Quadra d'Enveja i Cubelles. Disposava aquest cabdill musulmà d'una bella i jove
esclava cristiana anomenada Riquilma que es va enamorar d'un jove esclau. Els dos
planejaren fugir en barca a Barcelona, d'on ella era originària. Traïts per una majordoma del
xeic van ser capturats quan emprenien la fugida van ser fets presoners. Quan el musulmà
es disposava a jutjar-los amb un fatídic final ja conegut, l'avenç de les tropes del Comte de
Barcelona, que ja havien conquerit els castells de Rocacrespa, Miralpeix i la Geltrú,
l'obligaren a fugir. Abans, però, ordenà que pengessin els enamorats. El desencadenant
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tràgic de la parella d'esclaus enamorats no va passar desapercebut ni per als cristians que
els van trobar ni per la resta de generacions de penedesencs.
Observacions:
El Juí del Moro és un turonet que s'alça entre els municipis de Cubelles i Vilanova i la
Geltrú. Alguns estudiosos diuen que aquest "juí", que la llegenda pren per "judici", en
realitat és una deformació del mot "assut" (és a dir, una resclosa).
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