Elements Patrimoni Festiu de Cervera
Nom element

La Tarasca

Any construcció
2008

Constructor
Xavier Badia

Propietari
Diables de Cervera- Carranquers

Origen del seu nom: Representa una criatura mitològica originària de la
Provença i semblant a un drac.

Data bateig

24 de maig de 2008

Padrins (persones)

Padrins (elements)

Ramon Armengol i
Carme Balcells

Característiques construcció:

Materials
Fibra de vidre amb resina de
polièster.

Dimensions:
Alçada:

Pes
40 kg.

Amplada:
Llargada:

Bastaixos
Dos portadors

Punts de foc
4 punts de foc

Acompanyament
musical
Gabriel Farrando i Jordi
Castellà.

Altres:
Llegenda de la Tarasca de Cervera
Ningú sap del cert com va arribar la Tarasca a les rodalies de Cervera, però és ben segur que
durant segles va viure amagada al seu port de mar.
Un dia, el nivell de les aigües del mar van començar a pujar fins que tota Cervera va quedar
inundada. La Tarasca ho va aprofitar per arribar al carrer Major.
Nedava amunt i avall atemorint tota la població. Els nens de Cervera armats amb gralles i
tabals van aconseguir tancar-la dins dels baixos d’una casa del Carrer Major. On, finalment, es
va adormir.
Quan les aigües van desaparèixer va quedar tancada per sempre. Van passar els segles i ja
ningú es recordava de la Tarasca.
Un dia de Corpus del 2008, en aquella casa, on ara viuen els Diables de Cervera Carranquers,
els nens de la colla preparaven la cercavila de la seva festa. Amb el soroll de les carretilles i la
música de les gralles i els tabals, la Tarasca es va despertar i es va voler afegir a la festa.
Com que no podia nedar van ser els nens més grans de la colla els que la van agafar a coll i
així la Tarasca els va acompanyar tota la festa. Des d’aquell dia i quan la Tarasca vol, els
Diables de Cervera Carranquers la treuen per participar a les festes.

