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Zenobita edicions presenta un llibre que relata 
curiositats de llegendes catalanes com la de Sant 
Jordi 
 
Es tracta d’un llibre escrit per Lluís Grifell que narra fets i celebracions 
que formen part de la tradició i la cultura catalanes tot separant-ne la 
part històrica i la part llegendària 
 

 
 
 
 
 
 
 
Llegendes i veritats  
 
Autor: Lluís Grifell Pons 
Pàgines: 192 
Format: 16x23cm 
Tiratge: 1000 exemplars 
P.V.P: 15€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la mà de Zenobita edicions, Lluís Grifell Pons publica Llegendes i veritats, un llibre 

de narracions de fets i celebracions conegudes que formen part de la cultura i la tradició 

catalanes com la festa de Sant Jordi, el comte Arnau, les llegendes del monestir de Sant 

Benet de Bages, la torre de la Minyona de Cardona, Girona i les mosques de Sant 

Narcís i la festa de Sant Medir. 

 



Informació de premsa 37 
abril del 2011 

 

L’obra s’estructura en sis capítols que expliquen, per separat, la part històrica i la part 

llegendària de cada narració i incorporen imatges per acabar de situar el lector dins la 

llegenda. La part “més històrica” és al final de cada capítol en l’apartat “Sumplement” 

que explica, a través de diverses fonts, com es creen i evolucionen aquests fets i quines 

relíquies en queden. Aquí també hi ha testimonis directes com la carta de repoblament 

de Cardona del comte Borrell II, un document del 1882 que posa de manifest la relació 

entre la Misteriosa Llum i la Sèquia de Manresa i un escrit d’un monjo benedictí que va 

visitar el monestir de Sant Benet i que opina sobre la seva prodigiosa història, entre 

d’altres. 

 

Algunes d’aquestes narracions són de fets o celebracions encara ben vives, com les 

colles de Sant Medir o la festa de la Misteriosa llum de la ciutat de Manresa. Però també 

n’hi ha de més allunyades en el temps com els fets que fan referència a actuacions del 

bisbe i abat Oliba i així podríem continuar amb els setges de Girona i la tradicional 

protecció de sant Narcís, el paper del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, en l’afer de 

Sant Joan de les Abadesses etc. 

 

 


