Llegenda de la reina de Cantallops
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.36858
1.80134
399754
4580367

Classificació
Número de fitxa:
08013-242
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Tradició oral
Estil / època:
Modern Contemporani
Estat de conservació:
Dolent
Protecció:
Inexistent
Accés:
Restringit
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Costums religiosos desapareguts

Pàgina 1

Refranyer
Rondalla del pastor i el jutge de pau
Rondalla de les cabres del monestir de M
Llegenda de la campana de Santa Magda
Rondalla del palmisser de Les Gunyoles
Tradició culinària
Dites i corrandes
Medicina popular i curanderisme
Oficis desapareguts
Antics goigs d'Avinyonet del Penedès
Les Cabres de l'Arboçar
Nadales
Toponímia popular
Oracions

La parla local: expressions i vocabulari
Autor de la fitxa:
J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA
Data de registre de la fitxa:
dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Aquesta és una llegenda que està vinculada amb l'origen del nom del nucli de Cantallops.
El marc físic de la història es desenvolupa prop de la carretera actual de Vilafranca a
Barcelona, a la sortida de Cantallops, a on es compta fa molts anys que una reina va fer nit
a la Cotxeria, lloc on les cavalleries reposaven dels llargs trajectes. Durant la nit, com de
costum, els llops udolaren des de les muntanyes properes i la reina, sobresaltant-se
contínuament, no pogué descansar gens ni mica. L'endemà, preguntà pel nom del lloc on
havia passat tan mala nit i li digueren que era Vilaformosa. S'estranyà que un barri tan
feréstec tingués un nom tan bonic i opinà que el més apropiat era el de Cantallops, ja que
ells eren, amb els seus continuats udols, els vertaders protagonistes d'aquella contrada.
Des d'aquell dia, Vilaformosa passà a l'oblit en record i penitència de la mala nit d'aquella
reina de pas. (Núria Vallès, 1968) Una altra versió es aquesta: "On ara es troba aquest
poble hi passava un camí ral per on circulaven nombroses cavalleries. El lloc era conegut
amb el nom de Vilaformosa. Hi havia un hostal anomenat "la Cotxeria" on els viatgers de les
diligències podien passar la nit, descansar i fer un mos. Les restes d'aquest hostal encara
es conserven a l'entrada del poble, al peu de la carretera. Un bon dia un carruatge que
portava una reina es va parar per passar la nit en aquest lloc. Es veu que durant tota la nit
els llops dels boscos propers no van parar d'udolar i van molestar la reina. l'endemà al matí,
en llevar-se, va demanar com es deia el lloc on havia intentat dormir i li van dir que
Vilaformosa. La reina va considerar que no podia tenir un nom tan bonic un indret tan
feréstec com aquell i va decidir que de llavors en endavant s'anomenés Cantallops
(LLEGENDES, 1998).
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