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 Sortida a Girona
Durant el mes de gener els alumnes de 2n d'ESO del 
nostre Institut vam anar a Girona per fer un tomb i 
visitar  la  ciutat  medieval.  A  banda  de  veure 
excel.lents  edificis  romànics  i  gòtics,  ens  vam 
poder  assabentar  d'un  munt  de  llegendes  que 
encara ara hi ha a la ciutat. 

Una d'elles és aquesta, que segur que us agradarà a 
més d'un.

Aquí comença: 

         El cul de la lleona
Durant molts anys aquesta columna d'estil romànic 
del segle XII va estar instal·lada  en una cantonada 
del carrer Calderers de la casa número 19  que pot 
ser que estigués l'Hostal de la Lleona i podia ser el 
seu  “anunci”.   A  prop  del  capitell  d'aquesta 
columna va ser esculpida la figura de una bestia en 
actitud de trepar cap a ell, cosa que en principi va 
fer creure que era de un mono. L'actual escultura 
de guix dur es va col·locar el 3 de Gener de 1986, 
fa 3.76 metres d'alçada i posseeix uns escalons per 
poder accedir fàcilment fins la lleona.

Moltes  son  les  versions  que  ha  acaparat  aquesta 
escultura,  però  no  es  coneix  el  seu  autèntic 
significat.  El cert es que una part de la columna 
estava enganxada al carrer  a poca alçada i això 
feia  que  estirant-se  una  mica  els  nens  podien 
arribar a tocar el cul del animal.

La llegenda popular ens diu que:

"No es bon ciutadà de Girona qui no ha besat el Cul 
de la Lleona." 

“Qui vol ser bon gironí i no marxar mai de Girona o, 
si se n’ha d’anar, tornar-hi, ha de fer un petó al cul 
de la lleona” 

  Aspecte de la lleona, aferrant-se a la columna.

Avui  hi  trobem una reproducció exacta de la columna 
original que es troba al Museu d’Art. 

El tapís de la Creació
El  Tapís  de  la  Creació  del  segle  XI  o  de 
començaments del XII, és un brodat rectangular i 
incomplet, i té unes dimensions de 3,65 x 4,70 
metres.  Es  troba  al  Museu  Capitular  de  la 
Catedral de Girona. És únic en el seu gènere i és 
la peça més important de totes les de l'art teixit 
romànic que es conserven.
És  un misteri  perquè com que està  trencat no 
tenim certesa  de que el  tema  central  sigui  la 
creació  doncs  abaix  apareix  incompleta  una 
corona que podria ser d'un emperador. Tapís de la Creació


