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Resum: el “Dragó del Patriarca” és un dels elements més singulars de la cultura
popular de la Ciutat de València. En aquest article analitzem el seu origen històric a
l’Amèrica del Sud dels virreis hispànics així com les llegendes que s’han format al seu
voltant després de la seua arribada al Cap i Casal.
Paraules clau: Crocodylus acutus, Edat Moderna, Virrei, Perú, Patriarca Joan
de Ribera.
Front a l’antiga seu de la Universitat de València es troba el Reial Col·legi Seminari
del Corpus Christi, conegut popularment com “El Patriarca”, doncs fou el Patriarca
llatí d’Antioquia, a més d’Arquebisbe del Cap i Casal i Virrei del Regne de València,
Joan de Ribera qui ordenà la seua construcció. Aquesta s’inicià el 1586, perllongant les
obres fins l’any 1615, i el resultat fou un gran conjunt amb un claustre rectangular al
voltant del qual es distribueixen les dependències eclesiàstiques i col·legials, i al costat
oest del qual trobem l’església, de planta de creu llatina amb una nau de capçalera recta
i capelles laterals, cor elevat i una cúpula sobre tambor, amb l’interior decorat per
pintures al fresc de Bartolomé Matarana. Qualsevol visitant d’aquesta església, en el
moment de passar pel cancell de l’església, podrà veure sobre un mur emblanquinat i a
contrallum d’una finestra en alt que s’obri a l’actual plaça del Col·legi el cos dissecat
d’un cocodril, que la tradició popular acabà per batejar com el “Dragó del Patriarca”.
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Figura 1: el cos dissecat del cocodril al cancell de l’església del Corpus Christi de València.

El cos de l’animal, que mesura uns 2’8 metres de llargada, ha anant enfosquint-se
amb el pas dels segles fins adquirir l’actual coloració marró, si bé encara manté un estat
de conservació acceptable. Més encara si tenim en compte que fou dissecat fa més de
quatre-cents anys i el tipus de treball taxidermista que li fou aplicat, amb palla i filferro,
que encara es poden apreciar per l’obertura de la boca. Presenta una postura corporal
amb una marcada inclinació cap al seu costat esquerre, que és el que més danys ha
sofert, amb la pèrdua de tots els dits de les extremitats esquerres davantera i posterior,
en contrast amb les de la dreta que els conserven tots, així com també danys en la
terminació de la cua i la falta de la majoria de les dents, sols mantenint-ne parcialment
huit. Ambdues potes malmeses presenten reparacions fetes amb cuir i resina, com
també ocorre a la zona superior del llom. La boca apareix oberta, sostinguda per
filferros interns a l’altura de la zona labial posterior esquerra, i la pèrdua de la massa
muscular de la llengua deixa a l’aire part dels ossos del maxil·lar inferior.
Pere Joan Porcar, eclesiàstic que des de 1596 ostentava el càrrec de beneficiat
secular de l’Església de Sant Martí de València1, va anar recollint a un dietari personal
els fets més importants esdevinguts al Regne de València entre els anys 1585 i 1629,
especialment centrat en els successos del Cap i Casal i en l’àmbit religiós. En aquest

1

Per a una major informació de la vida de Pere Joan Porcar consultar la secció “Dades
biogràfiques” de la introducció de l’edició a cura de JOSEP LLUÍS LOZANO LERMA de “Coses coses evengudes
en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629)” de Pere Joan Porcar, Col·lecció Fonts Històriques
Valencianes, Universitat de València, 2012, pp. 9-13.
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dietari, conegut pel seu títol de “Coses evengudes en la ciutat y regne de València ”,
deixà constància de fets singulars i funestos com avalots, exorcismes, judicis de la
Inquisició o assassinats però també de menys luctuosos, com nevades o el pas d’un
cometa. I entre aquest recull de Porcar, actualment dipositat a la Real Academia de
Historia de Madrid amb la signatura 12-3-6-:G-70, es conserva una entrada del
moment de la col·locació del cos dissecat del cocodril en la seua actual ubicació:.
“Dimecres, a 7 de juny 1606, al matí lo il·lustríssim y excelentíssim señor
Patriarcha féu posar en lo front de la entrada, de la primera porta del seu
Seminari, un cocodril·lo que un criat de sa excel·lència havia enviat, que’s deya
Lepanto. 2”
Així, coneguem gràcies a aquesta entrada del dietari de Porcar el nom donat en
vida al cocodril, “Lepanto”, es a dir, com la batalla naval que enfrontà el 7 d’octubre de
1571 les galeres de l’aliança cristiana de la Lliga Santa contra la flota otomana del gran
almirall Alí Paixà, poc després de la conquesta de l’illa de Xipre per part d’aquests
darrers. Aquest combat, ocorregut al golf de Lepant que es troba al nord del Peloponès
grec, finalitzà amb la derrota de les naus turques del soldà Selim II i la mort del seu
comandant d’Alí Paixà, aturant així la gran pressió expansionista que exercia el Califat
de la Sublim Porta sobre les costes europees de la Mediterrània Central i Occidental.
Amb la victòria de l’aliança cristiana, encapçalada per la Monarquia Hispànica dels
Habsburg, els monarques de la Casa d’Àustria utilitzaren i difongueren aquest
esdeveniment bèl·lic com part de la seua propaganda política, especialment per mitjà
de les arts pictòriques, en la seua pretensió legitimadora d’una reialesa confessional
d’abast mundial que governés sobre un planeta catòlic3. Si més no, té certa lògica
l’elecció del nom de Lepanto per al cocodril que “un criat” havia enviat a l’arquebisbe i
virrei Joan de Ribera i, així mateix, ens ofereix també una datació post quem del regal
del cocodril, que no pot ser anterior a la pròpia batalla, es a dir, a l’octubre de 1571.
No obstant això, en contradicció amb les dades aportades per Porcar es postula que
el cocodril de l’església del Corpus Christi, junt amb un altre actualment desaparegut
que es trobava exposat al Monestir del Puig, fou un regal al Joan de Ribera per part del

2

PORCAR, PERE JOAN “Coses coses evengudes en la ciutat y regne de València. Dietari (1585-1629)”
edició a cura de JOSEP LLUÍS LOZANO LERMA, Col·lecció Fonts Històriques Valencianes, Universitat de
València, 2012, p. 175.
3

MÍNGUEZ, VÍCTOR “Iconografía de Lepanto, Arte, propaganda y representació simbólica de una
monarquía universal y católica”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 20, 2011, pp. 251-280.
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virrei hispànic del Perú i Comte de Monterrey, Gaspar de Zuñiga y Acevedo. Emperò,
aquesta versió no es recolza en cap document històric i contemporani dels fets que
actualment es conserve, tot i que açò no impossibilita la seua existència en el passat i la
seua posterior pèrdua.
La menció més antiga d’aquest origen virreial que hem pogut constatar és
l’aportada per Teodor Llorente Olivares l’any 1887 4, al primer volum de la seua
descripció històrico-artística del País Valencià, on també esmenta el cocodril del
Monestir del Puig. Sobre aquest darrer, desaparegut durant la Guerra Civil Espanyola,
Llorente afirma que es trobava penjat a la paret interior de l’entrada de l’església, a
prop d’on abans es situava el sepulcre de Bernat Guillem d’Entença (que ara es troba a
la capella de la Mare de Déu de la Mercè) i que al cos del cocodril l’acompanyava un
rètol amb les següents paraules “Si en silenci dins no esteu, á mon ventre parareu”5.
Així mateix, Llorente també afirma que el cocodril del Puig fou un donatiu del Patriarca
Ribera i, junt amb “su hermano mayor, el célebre Dragó del Colegi ”, veu en ambdues
concessions un marcat objectiu simbòlic, en referència al silenci6 que s’ha de guardar
en lloc sagrat. Quasi mig segle després, l’any 1931, l’historiador vinarossenc Francesc
Almela i Vives reproduirà les aportacions de Llorente en un article al diari ABC sobre
els animals relacionats amb la cultura popular de la ciutat de València7.
Aquesta informació, recollida inicialment per Llorente i difosa més tard per Almela
i Vives, continuà estenent-se i fins i tot mutant, amb nous afegitons que en cap moment
provenien d’alguna mena de document històric citat: a tall d’exemple, un article
periodístic de 1972, de nou a l’ABC, on aquest cocodril passa a ser “uno de los dos
caimanes que, disecados, envió el Marqués de Monterrey, virrey de Perú”8,
assenyalant a més que la data de la seua col·locació al cancell del Corpus Christi fou a
l’any 1600, reproduïda després en algun recull folklòric posterior9. Ara bé, aquestes

4

LLORENTE OLIVARES, TEODOR “Valencia”, Volumen I, col·lecció España, sus Monumentos y Artes – su
Naturaleza é Historia, Barcelona, 1887, pp. 850-851.
5

LLORENTE OLIVARES, T. op. cit., pp. 435-436.

6

Llorente Olivares, T. op. cit., p. 851.

7

ALMELA I VIVES, FRANCESC “Zoología urbana de Valencia”, ABC (Madrid), Any XXVII, Número
Extraordinario (27-9-1931), pp. 18-19.
8

VIDAL CORELLA, VICENTE “La leyenda del Dragón del Patriarca”, ABC (Madrid), Edición de la Mañana
(29-1-1972), p. 35.
9

SOLER CARNICER, JOSÉ “Valencia pintoresca y tradicional”, Volumen II, Carena editors, València,
2007, pp. 151-152.
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Figura 2: retrat del virrei Gaspar de Zúñiga y Acebedo, en un gravat de l’any 1872 10.

inventives es contradiuen amb la data aportada per Porcar i també amb el fet que
Gaspar de Zúñiga y Acevedo fou designat pel Felip II desè virrei del Perú el 19 de maig
de 1603, virregnat que governaria de manera efectiva des de la seua arriba a Lima el 28
de novembre de 1604 fins la seua mort, el 10 de febrer de 1606. Prèviament, el Comte
de Monterrey, que no Marqués, havia ostentat el càrrec de virrei de Nova Espanya
entre el 5 de novembre de 1595 fins el 26 d’octubre de 1603 11.

10

RIVERA CAMBAS, MANUEL “Los gobernantes de México: Galería de biografías y retratos de los
virreyes, emperadores, presidentes y otros gobernantes que ha tenido México, desde don Hernando
Cortés hasta el c. Benito Juárez”, Tomo I, Ciudad de México, 1872, p. 70.
11

GARCÍA TATO, ISIDRO “El primer virrey gallego: Don Gaspar de Zúñiga, Conde de Monterrey, en
Nueva España y Perú (1560-1606)”, Actas del congreso “Luces olvidadas en el Nuevo Mundo. Nobles y
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La taxonomia de Lepanto és versemblant amb la versió del seu origen aportada per
Llorente: si s'atén a la combinació de caràcters, l'exemplar s'adscriu clarament al grup
conformat pels taxons americans del gènere Crocodylus 12, que inclou les espècies C.
acutus, C. intermedius, C. moreletti i C. rhombifer. L’absència d’arestes al musell i de
protuberàncies orbitals, sumat a una relació de 2’1 entre l’amplada del musell a l’altura
dels ulls i la llargada d’aquest a partir d’aquest punt, permeten descartar les espècies C.
moreletti i C. rhombifer. Entre ambdues espècies restants l’adscripció a C. acutus
s’aferma en la presència d’una lleugera elevació anterorbital sobre el musell així com
l’apreciació de la símfisis maxil·lar entre el quart i quint dentari, a més d’una disposició
regular de les escates dels flancs, l’alt nombre d’osteoderms cervicals i un musell de
tendència robusta, en contrast amb el perfil més estilitzat de C. intermedius, si bé és
cert que Lepanto presenta alguns trets atípics en C. acutus, com el major nombre de
crestes caudals dobles.
Crocodylus acutus és la més estesa de les quatre espècies actuals de cocodrils de
les Amèriques, habitant un ampli espectre d’ecosistemes aquàtics que inclouen
manglars, desembocadures de rius, cursos d’aigües dolces i llacs amb diferents graus de
salinitat13. Fins i tot es pot trobar a la mar, d'ací la seua àmplia distribució que abasta
totes les illes del Carib, el sud de la península nord-americana de Florida, les Antilles
Majors, els litorals pacífic i carib del sud de Mèxic, Amèrica Central, així com les zones
costaneres i fluvials dels països del nord-oest d’Amèrica de Sud, bàsicament Colòmbia,
Equador, Veneçuela i Perú14. Pràcticament tota l’àrea de distribució d’aquest cocodril es
trobaven dins dels dominis del Nou Món que estigueren sota el govern virreial de
Gaspar de Zúñiga y Acevedo, fos durant la seua etapa al virregnat de Nova Espanya o al
Perú.

Gallegos en el Gobierno de la América Virreinal”, Fundación Cultural de la Nobleza Española e Instituto
de Estudios Gallegos (CSIC), Madrid, 2012, pp. 57-98.
12

Per a la identificació taxonòmica de “Lepanto” hem seguit les directrius marcades a: Diversos
Autors, “CITES Identification Guide – Crocodilians: Guide to the Identification of Crocodilian Species
Controlled under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”,
Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1995, 148 pp.
13

CONANT, ROGER; COLLINS, JOSEPH T. “Reptiles and Amphibians Eastern-Central North America”. Third
edition, Boston, 1998, pp. 142-143.
14

THORBJARNARSON, JOHN B., “American Crocodile Crocodylus acutus”, en (editors Manolis, S.C.;
Stevenson, C.): “Crocodiles. Status Survey and Conservation Action Plan”. Third Edition, Crocodile
Specialist Group: Darwin, 2010, pp. 46-53.
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Amb tot, desconeixem si Lepanto i el cocodril del Puig es trobaven vius a la seua
arribada al Regne de València o si habitaren en alguna de les propietats que tenia Joan
de Ribera als termes d’Alboraia i Burjassot, on es sap que mantenia una col·lecció
zoològica pròpia15, o per contra arribaren des del Nou Món ja dissecats, com tampoc
resten clar els motius que es troben al darrere de la col·locació dels cossos d’ambdós
cocodrils a les entrades de les respectives esglésies. La presència de cocodrils a les
esglésies de la Península Ibèrica, així com també d’Itàlia, és un fenomen lligat
clarament a la colonització europea del Nou Món, apareixent en menor nombre als
territoris de la Corona d’Aragó, fet que l’historiador Joan de Déu Domènech associa a la
prohibició per part de la Monarquia Hispànica del comerç directe amb les Índies
durant la major part de l’Edat Moderna i del monopoli d’aquest que gaudia Castella16.
Se’ls ha identificat com possibles exvots o regals sumptuosos i exòtics, amb el seu
precedent a l’intercanvi de presents reials de la Baixa Edat Mitjana17, si bé aquestes
aproximacions teòriques subestimen el seu caràcter simbòlic i iconològic, bé siga com
un amenaçant senyal per mantenir el silenci en un espai sagrat, com així ho
assenyalava el rètol del cocodril del Puig, o bé pel seu valor apotropaic, com a elements
que allunyen i protegeixen de les influències negatives. Així es desprèn d’un dels
fragments de l’obra “Emblemata cum Privilegiis ” de Paolo Maccio, editada a la ciutat
de Bolonya l’abril de 1628 i on es recullen uns 81 gravats translaticis acompanyats per
curts textos explicatius en llatí i italià. Concretament, el gravat nº 37 del llibre mostra
un cocodril penjat del sostre d’una església d’estil renaixentista amb les següents
paraules:
“Suspendi templis fertur Crocodilus in altis,
Arceat ut visu noxia monstra suo.
Sic terrere malos est consuetudo malorum,
moribus improbitas sic inimica malis.
EMBL. XXXVII. Mali malos absterrent.
Che i cattiui spauentano i cattiui.” 18

15

BENITO GOERLICH, DANIEL “San Juan de Ribera mecenas del arte”, Studia Philologica Valentina, 15,
n.s. 12, 2013, pp. 52-64.
16

DOMÈNECH, JOAN DE DÉU “Cocodrils i balenes a les esglésies”, Locus Amoenus, 5, 2001, p. 260.

17

DOMÈNECH, J., op. cit., p. 262.

18

MACCIO, PAOLO “Emblemata cum Privilegiis”, impremta de Clemens Ferronius, Bolonya, 1628, pp.
152-153.

7

CLAPIR

JOVES HISTORIADORS I HISTORIADORES VALENCIANS

JUNY 2015

Traducció:
“Es diu que [hi havia] un cocodril en l’altura dels temples suspès,
per a no allunyar de la seua visió el mal.
Així aterrar als dolents és costum dels mals,
així l’horror és enemiga per als mals costums.
EMBL. XXXVII. Els malvats espanten els malvats.
Que els dolents espanten els dolents.”

Figura 3: emblema nº 37 de l’obra “Emblemata cum Privilegiis ” de Paolo Maccio, 1628 19.

Independentment de la motivació que va tenir Joan de Ribera per a dissecar i
exhibir el cos de Lepanto, a l’entrada del que acabaria sent el seu major llegat artístic i
patrimonial, el cocodril passà a formar part de la cultura popular de la ciutat de
València, com a mínim des del segle XVIII, quan ja apareix esmentat com el “Dragó del
Col·legi ” en diversos col·loquis, fins i tot protagonitzant-los. És el cas d’una curta

19

MACCIO, P. “Emblemata cum Privilegiis”, impremta de Clemens Ferronius, Bolonya, 1628, pp. 152-

153.
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composició literària en forma de diàleg amb el Pardal Sisó del campanar de l’Església
de Sant Joan del Mercat, atribuïda a Carles Leon 20, on ambdós personatges discuteixen
sobre els preparatius de les festes per la beatificació de Joan de Ribera21, que s’havia
produït el 18 de setembre de 1796 pel Papa Pius VI. En un fragment del col·loqui, el
Dragó esmenta l’origen de la seua posició, es a dir, que quasi dos segles després encara
es coneixia la implicació de l’aleshores nou beat:
“Desde que es fundá el Colegi
Per manament del Prelat
lo meu Senyor Fundador,
Patriarca venerat,
y Beato hui en lo dia,
que sempre he estat atisbant
la Esglesia sense entrar dins
pero molt ven visitat
de homens, dones, chiques, chics
y forasters á grapats.”

Aquesta publicació la seguirà una protagonitzada per altres dos personatges
populars força coneguts, Tito Bufalampolla i Sento el Formal, dos llauradors de l’Horta
de València que apareixen en nombroses obres de l’anomenada literatura de canya i
cordill, si bé en aquest cas l’aparició del Dragó del Col·legi és tangencial i sols participa
de la conversa el Pardal Sisó

22.

Anys més tard apareixeran a un nou col·loqui narrat

per Sento el Novelero, on tant el Pardal com el Dragó formen part d’una “junta” amb el
Rat-Penat i l’Engonari de la Llotja per dissertar sobre els regals que diferents oficis de
la ciutat faran al monarca Carles IV i als prínceps d’Astúries recentment casats, el futur

20

Recentment JOAQUIM MARTÍ MESTRE ha publicat un estudi monogràfic sobre aquest autor: “Els
col·loquis valencians atribuïts a Carles Leon”, Editorial Denes, Paiporta, 2008, 384 pp.
21

LEON, CARLES “El pardal Sisó que esta dalt del campanil de la Esglesia de Sent Joan, atarantat al
veure la barahunda que es movia en la plaza del mercat ab motiu de les festes de la beatificació del B.
Juan de Ribera...”, impremta de Miguel Estévan, València, ca. 1796. Biblioteca Valenciana (Fons
Modern): Biblioteca Nicolau Primitiu - Signatura: NP849.91/3085(52).
22

LEON, CARLES “Tito Bufalampolla, y Sento el Formal, habent oit llegir el Rahonament del Pardal
Sisó y el Dragó del Colegi, determiná aquell anar à Sent Joan à fi de averiguar si el dit Sisó li respondrá à
les preguntes que vol ferli ...”, impremta de Miguel Estévan, València, ca. 1796. Biblioteca Valenciana
(Fons modern): Biblioteca Carreres - Signatura: XVIII/1705(14).
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Ferran VII i la seua primera muller Maria Antònia de Borbó - Dues Sicílies. De l’autor
d’aquesta darrera obra sols es coneixen les seues inicials: J.A.23.
Fou l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez qui acabà per afermar i popularitzar la
llegenda del “Dragó del Patriarca” en un relat curt homònim recollit al seu llibre
“Cuentos Valencianos”, publicat inicialment al 1896. En aquest recull un conte
tradicional24 on el cocodril de Joan de Ribera eren les despulles d’un antic dragó que va
atemorir la ciutat de València a l’Edat Mitjana. Aquest havia resistit qualsevol intent de
donar-li mort, assetjant la ciutat i provocant que a poc a poc aquesta es despoblara, fins
que un rodamón jueu condemnat a mort s’oferí a matar al dragó a canvi de guanyar la
seua llibertat. Després d’uns dies de preparatius, el jueu eixí de la ciutat amb una
llança, cobert amb un mantell i una caputxa, mentre la gent observava des de les
muralles com s’aproximava el monstre per devorar-lo, però just quan el tenia a sobre, el
jueu deixà caure la coberta de roba i alliberant l’armadura d’espillets que portava
davall. El reflex del Sol sobre aquesta encegà el dragó, que fou mort en eixe moment de
debilitat, i les seues restes foren exhibides i conservades al Col·legi del Patriarca25.
Amb els afegitons novel·lescos que aportà Blasco Ibáñez, aquesta versió de la
llegenda es difongué amplament en l’imaginari valencià, arribant fins i tot a estrenar-se
el 1931 una obra teatral basada en la història abans resumida: “El Dragó del Patriarca”
de Maxilimià Thous. Fins i tot les aportacions populars, en forma de conte de por per
als infants, donaren lloc a una versió que el feia arribar com a part de les desgràcies
ocorregudes amb la gran riuada de 1957. El cocodril americà Lepanto, regal d’un virrei
a un altre virrei que alhora també era arquebisbe, representant a València tant del
poder terrenal com del celestial, s’havia convertit amb el pas dels segles i sense moure’s
d’on estava penjat en un dragó de llegenda. Encara se’l pot trobar al cancell de l’església
del Corpus Christi de València, al mateix lloc i en la mateixa posició on un 7 de juny de
1606 el féu col·locar el seu anterior propietari i fundador del Reial Col·legi Seminari, el
Patriarca Joan de Ribera. Més de quatre-cents anys després continua vetllant l’entrada
al temple front als mals que aguaiten per irrompre en la sacra seu.

23

J.A. “Arenga pera tirar desde el carro, que fa Sento el Novelero, de la Chunta que tingueren el
Rat-Penat, el Pardal del Rellonche de Sen Chuan, el Dragó del Colechi ...”, impremta de Miguel Estévan,
València, ca. 1802. Biblioteca Valenciana (Fons modern): Biblioteca Carreres - Signatura: XVIII/1688(18)
24

Per a veure més casos de cocodrils dissecats com a origen de llegendes de dracs: DOMÈNECH, J.,
op. cit., p. 268-270.
25

BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE “Cuentos Valencianos”, Editorial F. Sempere y Comp.ª ,València, 1910, pp.
217-226.
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Figura 4: portada del llibret de l’obra teatral “El Dragó del Patriarca” de Maximilià Thous,
estrenada l’any 193126.

26

THOUS, MAXIMILIÀ “El Dragó del Patriarca. Comèdia en dos actes”, Nostra Novela, nº 48, Impremta
La Gutenberg, València, 1941, 47 pp.
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