Fa molts anys, a Corbera hi havia una tribu ancestral
que vivia en harmonia amb el seu entorn i amb una
nombrosa colònia de corbs.
El savis de la tribu explicaven que molts anys enrere la
vall va estar amenaçada per l’àtac d’un drac, però
gràcies al petit Romeu es van poder salvar.
Pels voltants de la vall hi rondava un drac voraç que
arrasava tot allò que trobava per davant. Per protegir la
vall, els guerrers de la tribu es van instal·lar en els cinc
cims que l´envolten (la Creu d’Aragall, la Roca Foradada,
el Forrellac, el Puig d’Agulles i el Puigmomany). Varen
estar molts dies vigilant, i no es veia rastre del drac.
Un matí la vall, on hi restaven els nens, les dones i la
gent gran, es va despertar amb terror perquè els corbs
volaven esverats. El drac havia burlat als guerrers
travessant les muntanyes per diferents coves. El perill
estava a tocar.
Llavors, enmig de la por i la confusió va ser quant el
petit Romeu va fer la seva gesta. Va sortir corrent de la
vall cap als cinc cims per avisar als guerrers. Va córrer
tot el que va poder pujant i baixant les muntanyes a
tota velocitat. Va fer la volta tan ràpid que els guerrers
van arribar a temps per evitar la tragèdia. Van poder
espantar el drac que va marxar cames ajudeu-me.
El petit Romeu va ser un heroi i des de llavors cada any
molts joves de la contrada recorden la festa dels Cinc
Cims recorrent la travessa que el petit Romeu va fer
aquell dia per salvar la vall.
Vine a salvar la vall!!!
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Un matí la vall es va despertar amb terror perquè els corbs
volaven esverats. El drac havia burlat als guerrers
travessant les muntanyes per diferents coves.

El petit Romeu va sortir corrent de la vall cap als cinc
cims per avisar als guerrers. Va fer la volta tan ràpid que
els guerrers van arribar a temps per espantar al drac.

Des de llavors cada any es celebra la festa dels
Cinc Cims en record de la gesta del petit Romeu.

