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Cap d'estopa
A   Girona  s'explica  la  llegenda  de  Cap
d'Estopa que era com es coneixia  Ramon
Berenguer  II  ,  nascut  el  1053,  fill  de
Ramon  Berenguer  I  de  Barcelona  i
d'Almodis  de  la  marca  i  germà bessó  de
Berenguer Ramon. El nom de Cap d'Estopa
era  degut  a  tenir  una  gran  i  espessa
cabellera rossa. El 1076 quan va morir el
seu pare va rebre el comtat de Barcelona
conjuntament amb el seu germà ja que el
seu  pare  no  havia  dividit  el  territori  i
havien  de  regnar  en  igualtat  de
condicions.  Aquest  règim  de  govern  va
ocasionar  tensions,  molts  gelós  i
picabaralles entre ells dos .

El 1082 el comte Ramon Berenguer, el Cap
d'Estopes, va anar de cacera al Mont Negre
entre  Hostalric  i  Sant  Celoni  i   va
desaparèixer. L'endemà es va trobar el seu
cos assassinat en un lloc solitari que es va
anomenar Voral de Perxa. Una altra versió
diu  que  el  Cap  d'Estopa  anava   de
Barcelona a Girona i quan passava per un
lloc boscós i solitari , conegut després per
la  Perxa  de  l'astor  de  Sant  Feliu  de
Buixalleu,  el  van  atacar  i  matar.  El

cadàver  va  ser  traslladat  a  Girona  i
enterrat  a  a  la  Catedral.  Durant  la
cerimònia va entrar a la catedral l'àguila
que  acompanyava  el  rei  mort  durant  les
caceres  i  va  tirar  a  terra  la  corona  de
Ramon Berenguer. Fou així com tothom va
saber que va ser ell  qui va matar el seu
germà.

A la Catedral de Girona hi ha una columna
on podem veure una àguila que representa
la que va entrar  a la catedral  de Girona
durant la cerimònia d'enterrament del Cap
d'Estopa.  Deixa constància  perdurable de
la  llegenda  que hem explicat.  Si  aneu  a
Girona,  busqueu-la  per  entremig  de  les
columnes.


