Llegenda castell i sarraïns
Corbera de Llobregat
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Baix Llobregat
Castell

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

41.41803
1.92292
409990
4585724

Classificació
Número de fitxa:
08072-144
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Tradició oral
Estat de conservació:
Dolent
Notes de conservació:
No es coneix
Protecció:
Inexistent
Accés:
Obert
Ús actual:
Simbòlic
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
Castell de Corbera (mur i restes)
Autor de la fitxa:
Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa:
dj., 16/06/2005 - 02:00

Descripció
Segons una tradició, durant la invasió islàmica el pla de Barcelona va estar dominat per dos
potents reis "moros". Un d'ells va erigir un castell al cim de la muntanya de Corbera, i l'altre
alçà el castell de Cornellà. Els cristians lluitaven per a conquerir el castell de Corbera, i en
una lluita ferotge van aconseguir matar el rei que l'ocupava. Van tirar el seu cos en un pou
que servia de sepultura per a tots els que morien a la lluita. L'ànima del rei, que era mig
bruixot, es va convertir en corb i, amb els seus gralls seguia animant i dirigint les seves
forces , que resistien ferotgement per a sorpresa dels cristians, fins que un dia es van
adonar de la presència d'aquell corb i el van matar. Els sarraïns, en aquest moment, es van
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desmoralitzar i no trigaren a rendir-se. L'expulsió dels sarraïns del pla de Barcelona per
mans de Carlemany no va ser absoluta, ja que als cims de Corbera hi quedaven una gran
quantitat de corbs que envaïen la planura immediata: la gent creia que era el rei seguit de la
seva cort, ja que anaven capitanejats per un de tamany superior, qualificat amb el nom de
rei o avi. En escoltar el seu crit, la gent interpretava que deia: Carn! Carn! Carn!
Observacions:
Llegenda recollida per Joan Amades i publicada al Diario de Barcelona
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