
 

La llegenda de la Mulata de Córdoba 
(Mèxic) 

Fa molts i molts anys, es recorda a una nena que vivia en 

la muntanya de la ciutat de Córdoba, a Mèxic, amb els seu 
pare i la seva mare. Ella es deia Soledat i la seva família es dedi-

cava al cultiu d’arbres fruiters per vendre la collita al mercat. 

La nena va créixer en el camp i es va fer molt amiga dels animals, especialment dels co-
iots, uns animals molt semblants als llops però més petitons. Aquesta amistat que tenia 
amb els coiots els hi feia molta por a la seva família.  

-Mira Soledat! Vols dir que els coiots són bons amics per a una nena?- li deia el pare. 

-Clar que sí, ells m’ensenyen a collir plantes medicinals!- els hi replicar -Saben quines 
són bones per la panxa i quines pel mal de cap!- rondinà. 

Una tarda quan la nena tenia 14 anys, la mare es va posar molt malalta i el seu pare la va 
enviar a buscar a una remeiera. 

-Au va mulateta, ves en busca de la remeiera!- Li ordenà el pare. 

Però la nena no li va fer cas i es va posar a bullir aigua amb diferents herbes que dies 
abans havia collit amb els coiots. 

-Bulliré aigua i posaré aquesta herbeta, i aquella, mmm i aquella altra- murmurava la 
mulata mentre les preparava.  

Les va fer bullir amb l’aigua i amb un massatge li va untar tot el cos a la mare. Passada 
una estona, la mare es va recuperar miraculosament de la malaltia que patia.  

Tota la gent del poble, quan els hi va arribar la notícia, van emocionar-se moltíssim i van 
començar a anar a buscar remeis a casa de la nena i ella els curava de les seves malalties.  



 

-Soledat, tinc un mal aquí a l’esquena, al costat del maluc... què em podries  
preparar un ungüent?- li preguntaven.  

Així, durant molt de temps es va convertir en la remeiera del seu poble. Però un dia 
quan es va fer gran, van arribar unes persones i la van acusar de ser una bruixa, tot 
i que era una de les bones!  

- Bruixa, que ets una bruixa!!!- l’acusaven mentre l’empentaven per endur-se
-la. 

Per sort, els seus amics els coiots la van salvar i van evitar que la capturessin. 
Aquest fet, va fer créixer entre la gent del poble , els rumors que la nena era una 
bruixa i es van començar a espantar. 

-I si és veritat que és una bruixa i algun dia  ens fa mal? murmuraven... 

Aquestes pors van obligar a les autoritats a intervenir la mulata va ser detinguda. 
La van ficar dins d’una cel·la, acusada de practicar bruixeria.  

Passat un temps va ser traslladada a la masmorra del Castell De San Juan de 
Ulúa, però allà els guardes li tenien una mica de por. Aprofitant que hi havia un 
guarda que tenia bons sentiments li va demanar un tros de carbó per dibuixar un 
vaixell a la paret. 

-Ramon podries portar-me un carbonet?- li va demanar al guarda. 

- D’acord però no ho podràs explicar a ningú -contestà ell. 

Diu la llegenda que va aprofitar aquest dibuix i fent ús de la seva màgia va marxar 
d’aquella masmorra i mai ningú la va tornar a veure mai. Algunes àvies expliquen a 
la vora del foc, que se l’havia vist recollint herbes per fer pocions curatives amb la 
companyia dels coiots...  


