
La cabra d’or
i el tresor de

Sant Pere de Rodes 



La llegenda
Diuen que fa molts i molts anys els monjos d’aquest monestir 
van amassar una fortuna immensa. Tenien tants i tants de 
diners que tota una cambra del monestir era plena de 
monedes. Les guardaven en pots, les tancaven dins cofres, 
però tot i tot els sobraven monedes d’or i plata per totes 
bandes. L’abat del monestir patia pensant que poc a poc 
desapareguessin les monedes així que els hi feia comptar a un desapareguessin les monedes així que els hi feia comptar a un 
dels monjos una per una, per assegurar-se que no en faltés 
cap. Però el pobre monjo tenia una feinada, de tantes 
monedes com hi havia! Començava a comptar a l’alba i 
acabava de fer-ho que el sol tornava a alçar-se pel firmament.

L’abat va decidir posar-hi remei. Va manar agafar pràcticament 
totes les monedes i les va fer fondre. Amb tot l’or que en va 
sortir en va fer una cabra, grossa com una cabra de veritat, tota sortir en va fer una cabra, grossa com una cabra de veritat, tota 
massissa, pesava un quintar.



Poc temps després, un exèrcit va assetjar el monestir. Els 
monjos, en veure que estaven envoltats, van decidir fugir per 
un túnel secret que baixava directament a La Selva de Mar. 
Van arreplegar tot el que van poder i van fugir cames ajudeu-
me, però l’abat no volia que es perdés la cabra d’or, així que 
va manar a uns quants que l’agafessin.

Els pobres monjos no podien avançar de tant que pesava la Els pobres monjos no podien avançar de tant que pesava la 
cabra d’or. El túnel era humit, el terra fangós i com més 
s’internaven al túnel, més s’enfonsaven. Quan el fang els hi 
arribava als genolls, l’abat els va manar que deixessin la cabra 
i correguessin.

L’abat va morir poc temps després i els pocs monjos que van 
quedar no van poder tornar al monestir fins al cap de molts i 
molts anys. Quan ho van fer, havia passat tant de temps que molts anys. Quan ho van fer, havia passat tant de temps que 
cap d’ells recordava on hi havia l’entrada del túnel. Per més que 
la buscaven no van arribar a trobar-la mai.

Després dels monjos, d’altres han anat a Sant Pere de Rodes 
buscant el túnel, però mai s’ha trobat, així que al cor de la 
muntanya, dins d’un túnel obscur, ves a saber si encara avui 
en dia hi ha la cabra d’or.



EI 18 de maig de 1989 quan s’excavava Sant Pere de Rodes es 
va trobar un tresor de monedes amagat sota eI terra deI paIau 
de I’abat. EI tresor estava format per 658 monedes, 348 d’or i 
310 de pIata, encabides dins d’un recipient ceràmic simiIar aIs 
antics pots de farmàcia. Se sap que eI tresor va ser amagat 
intencionadament a principi deI segIe XVI.

Hi havia monedes de tot arreu: de Ia Corona d’Aragó, d’aItres Hi havia monedes de tot arreu: de Ia Corona d’Aragó, d’aItres 
                       deI regne de CasteIIa, o deI de PortugaI, deI 
                            regne de França, també n’hi havia de diversos 
                               estats itaIians, de I’arquebisbat de SaIzburg, 
                                          eI regne de Bohèmia i eI d’Hongria, 
                                           de I’iIIa de Rodes i de I’orde de Sant 
                                             Joan de JerusaIem. 

El tresor del monestir



Sembla que la majoria de les monedes del tresor van 
arribar per via marítima, ja que provenen de les ciutats 
portuàries més importants del moment.

La pirateria i situació d’inseguretat que es vivia el segle XVI a 
la costa catalana degué ser probablement la causa que va 
motivar l’ocultació de les monedes. Es degué pensar que 
enterrades al palau de l’abat de Sant enterrades al palau de l’abat de Sant Pere de Rodes estarien 
segures i, de fet, així va ser, hi van romandre ocultes 
pràcticament 400 anys.

Quan es va descobrir el tresor hi ha qui ho va relacionar amb 
la cabra d’or i els mites i llegendes que parlen de les riqueses 
que hi hauria enterrades al monestir.

Voleu saber més coses de Sant Pere de Rodes i el seu tresor 
de monedes? Mireu el capítol que el programa de monedes? Mireu el capítol que el programa Odissees 
d’Enric Calpena li va dedicar!

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/odissees/el-tresor-de-sant-pere-de-rodes/video/4379952/


Fes el teu mapa 
del tresor!
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Dibuixa el contorn del territori on s’amaga el tresor: pot ser el 
jardí de casa teva, la teva habitació o el teu propi barri.

Cal que marquis els punts de referència per situar-te dins 
d’aquest territori: arbres, plantes, testos si ets al jardí; o 
mobles i objectes si ho fas en un interior. Si és que t’has 
decidit per fer un mapa a gran escala, no ho dubtis: 
muntanyes, rius, pobles i boscos!muntanyes, rius, pobles i boscos!

Marca amb una X vermella el lloc on has amagat el tresor. 
La X vermella és universal, tot mapa del tresor té la seva!

Has de marcar un punt de partida i el recorregut que et 
permetrà trobar el tresor. El recorregut es sol marcar amb 
guionets - - - -  . Pots fer que cada guionet sigui una passa i 
encara et serà més fàcil tornar a trobar el tresor. Fins i tot pots 
posar fletxes que et diguin si has de girar a la dreta o a posar fletxes que et diguin si has de girar a la dreta o a 
l’esquerra o fer mitja volta o pujar escales!

Sospites que algú podria trobar el teu mapa i pispar-te el 
tresor? Doncs posa-li les coses un pèl difícils! Fes el recorregut 
més llarg i complicat, amb girs i indicacions que facin una 
aventura trobar el tresor.



6

7

També pots atemorir a la persona que busca el tresor afegint 
entrebancs al recorregut. Unes escales poden ser un penya-
segat, l’aixeta del jardí una cascada infranquejable i la 
menjadora del gat el cau d’un monstre pelut i amb urpes!

Si vols que el teu mapa sembli més autèntic, només cal que el 
dibuixis sobre d’un pergamí. Per aconseguir que un full blanc 
sembli pergamí arruga’l fent-ne una pilota i submergeix-lasembli pergamí arruga’l fent-ne una pilota i submergeix-la
en una tassa plena de cafè. Deixa-la eixugar, un cop seca
estira-la i estripa un xic els contorns, tindràs un pergamí 
fantàstic per dibuixar-hi el mapa del tresor.
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