
La llegenda del monjo Lepret de Girona
 
A les taques d'humitat de les pedres de la Girona 
mitjeval habitava (i alguns diuen que encara hi 
habita) un monjo i poeta anomenat Lepret. Gepe-
rut, borni, de llarga cabellera deteriorada, amb la 
pell escamada com la d’un peix o la d’un leprós i de 
molt provable origen francès.
Els testimonis de l'actualitat, asseguren que tal 
criatura antinatural s'oculta sota els hàbits d'un 
monjo que sol transitar durant les nits el barri vell 
de la ciutat.
S’en diu de Lepret que va morir durant la guerra del 
francès però que a l'estar fora del seu temps, va ser 
condemnat a conviure eternament entre els vius, ja 
sigui en forma de pedra, ja sigui en forma de taca 
d'humitat.
Així doncs, Lepret; pària, fora de sèrie, fora de lloc, 
excèntric, exiliat, perseguit, segregat, immigrant, 
estranger, exclòs, diferent, desterrat, boig, al no ser 
igual que tots els altres, és l'estrany entre altri.
A vegades Lepret aconsegueix camu�ar-se i 
confondre’s entre els monjos passant desapercebut, 
però en tocar les campanes de la catedral de Girona 
l'hàbit no habita al monjo i alguns poden des-
cobrir-lo.
Lepret és molt sensible a certes sonoritats i una 
d'elles és el repicar de les campanes de les esglésies, 
doncs l'atordeixen de tal manera que en escoltar-
les, es tapa les orelles amb les mans i es llença a 
terra sota estrafolària crisi nerviosa �ns que aques-
tes paren de sonar.

De tant en tant alguns veïns intolerants de la zona del Jardí dels Alemanys s'omplen d'odi i organitzen 
batudes amb armes de foc, ballestes, llances i xarxes i de més i recorren el barri vell a la seva caça, però 
Lepret, davant l'amenaça que l’hi plana, no triga un instant a transmutar-se en pedra o taca d'humitat i 
davant el seu ull viu de ciclop veu passar l'ignorant enemic que l’estigmatitza i el condemna.
Se sap que els seus �dels seguidors asseguren que ja fa d’ençà uns anys Lepret no pot desvincular-se de 
les seves transmutacions (beneït bell fortuni el que va obtenir ja fa molt de temps arrel d'un error en el 
mecanisme que va regir la seva maleïda condemna) i que es troba petri�cat al mur d'una cova propera a la 
torre Gironella i molt a prop d'una alzina mil·lenària (que podria ser la mateixa Sor Aulina, religiosa i amant 
secreta del monjo en temps de Torquemadas, condemnada al foc etern de la Santa Inquisició).
Lepret segueix viu en el record dels qui l'han vist. Lepret està a tot arreu. Lepret és omnipresent ...
Segueix viu gràcies als poetes, als nens, als artistes, als bojos, als borratxos que, donada les seves mirades 
obliqües, con�gurant alhora �gura i fons, aconsegueixen donar-nos testimoni de la seva existència.
És per tots aquests motius que Lepret va esdevenir el protector i sanador sagrat dels artistes ... a ell se li 
encomanen, santi�cant-lo.
Però és la singularitat que té aquest noble personatge la que va impulsar a estudiosos, �lòsofs i investiga-
dors a rebuscar en la seva essència llibertària. Lepret i la llibertat de consciència que va promulgar a través 
dels seus escrits (trobats a Itàlia per un estudiós lepretià, el portuguès Nunes Da Silva), van ser fonament 
per a la creació de l'Escola Lepretià d'Alliberament, organisme que té entre altres missions, la de propagar i 
estimular la creativitat i el propi imaginari de les persones perquè puguin veure coses on no hi són. Una 
de les màximes lepretianes vindria a ser :"El que no existeix, cal inventar-ho". Doncs llavors si Lepret no 
existeix, cal inventar-lo ... !!!
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