
El moro Coreig governava la Massal i tota la 

comarca des de feia molts anys. Era un home ric, 
poderós i molt creient, encara que el tresor que mes 
estimava era la seva filla Zoraida.

Zoraida baixava cada dia fins al riu Cinca a banyar-
se per alleugerar la forta calor de l'estiu, vigilada 
pels guerrers del seu pare que tenien cura de que 
res li passes. 

Però la calor no era l'única cosa que feia baixar a 
Zoraida fins al riu, sinó que allí, amb la complicitat 
de les serventes es veia d'amagat amb un jove, 
Avin Kamed, fill de cristians fragatins, que 
continuaven professant secretament aquesta 
religió.

Coreig va descobrir l'idilꞏli i va prohibir la seva filla tornar a veure el noi. Però ni l'un ni l'altre 
podien viure separats i van decidir fugir junts de la Massal de Coreig. Una nit de lluna els 
dos amb un sol cavall van travessar el riu Cinca en direcció a Saragossa on Zoraida es faria 
cristiana i es casaria amb Kamed.

Els soldats de Coreix van sortir en la seva persecució amb l'ordre de matar al cristià i tornar 
amb la noia.

Al fons d'una vall de Torrent els perseguidors van veure a la parella i un d'ells va disparar 
una fletxa en direcció a Kamed. Zoraida en adonar-se'n es va interposar i la sageta li va 
travessar el cor. Kamed va suplicar als soldats que el matessin com havien fet amb la seva 
estimada, però aquests espantats el van portar a presencia del seu cabdill.

Coreix, ferit de dolor, mai es va recuperar de la mort de la seva estimada filla, va perdonar a 
Kamed, i va renegar de la seva fe, a la que va fer responsable dels fets.
Kamed no va poder oblidar l'amor de Zoraida i moltes nits viatjava fins a la vall on va morir la 
seva estimada i allí tot sol recordava els moments d'amor que a la vora del riu havien gaudit.

La llegenda diu que si un dia ben calorós d'estiu vas per aquelles valls i t'estires al terra molt 
atent en una d'elles podràs sentir com sospira la princesa Zoraida per l'amor de Kamed.

Aquella vall avui s'anomena .La Vall de la Mora


