
LA LLEGENDA DE LA COCOLLONA 
 

Si algun dia de boira espessa, passejant pels ponts de l’ Onyar, escolteu 

una mena de xiulet que us fa pensar en el vent lliscant pel canal del riu, 

pareu molta atenció perquè tindreu la sort de veure volar, o potser nedar, 

a la Cocollona. 

Diuen els més vells que fa molts anys, van tancar una monja en una cel·la 

situada per sota del nivell del riu. Diuen que l’ havien castigat perquè 

s’escapava del convent per a reunir-se amb un monjo de qui estava 

enamorada. 

Tancada a la seva cel·la hi va estar molt de temps i mica en mica el seu cos 

es va anar transformant. A l’esquena li van sortir unes ales de papallona i 

el seu cos es va omplir d’escates verdes com si fos un llangardaix. 

D’aquesta manera es va poder escapar per la finestra de la cel·la volant 

cap al riu Onyar on encara es pot veure durant les nits de lluna plena. Però 

ja fa ben bé mig any que… 

 

Va obrir les ales i va decidir volar cap a l’Estany de Banyoles. Allà es va 

trobar amb el monstre de Banyoles. Era un drac que tenia un coll molt 

llarg i una cua llarga. Es van fer molt amics i cada dia jugaven, nedaven 

volaven i volien descobrir nous llocs. 

Un dia van decidir que anirien fins a Olot perquè volien trobar un nou lloc 

per viure. 

La Cocollona i el drac de Banyoles van obrir les ales i van marxar volant 

cap al riu Fluvià. 

Allà es van trobar en Peixgros. 

En Peixgros tenia un cap molt gros ple d’escates de color negre i groc, 

unes aletes grosses i llargues. El seu cos era prim i de color verdós. Tenia 

dues potes i una cua curta. 



Era molt simpàtic i de seguida, quan va veure el drac de Banyoles i la 

Cocollona s’hi va fer amic. 

Tots tres van decidir explorar el riu i en Peixgros els hi feia de guia turístic. 

Els va portar fins al Grau a uns 920 metres d’alçada perquè en aquest lloc 

de Falgars d’en Bas és on neix el Fluvià. 

A la Cocollona i al Drac  de Banyoles els hi va agradar molt aquest lloc però 

van decidir que volien continuar explorant més el riu Fluvià. 

Llavors van anar a visitar el pas del riu per les Fonts de Sant Roc, la zona 

del Parc Espunya que queda molt a prop dels aiguamoixos de la Moixina, 

la casa del molí i van arribar fins a la Font de les Tries. 

Que divertit i bonic va ser el passeig. 

Els hi va agradar tant i tant que van decidir que es quedarien a viure a 

prop del Parc Espunya vora les Fonts de la Moixina. 

És així que a les nits de lluna plena, obriu bé els ulls que potser  els veureu 

passejant per allà. 

 

 

 

 


