
En un treball anterior publicat en
aquestes pàgines de Caramella

(núm. IV), déiem a propòsit de les
pregàries tradicionals (i en concret,
les instrumentals) que funcionen de
manera oral, és a dir, es transmeten
de generació en generació mit-
jançant aquest canal i, a voltes, en
unes circumstàncies especials (un
dia concret i amb unes condicions
establertes). Doncs bé, l’exposició
que faré en les ratlles que segueixen
no trenquen aquesta afirmació, ac-
ceptada pels estudiosos i demostra-
da, crec, sobradament.

La matèria que ens ocupa en
aquesta ocasió és la troballa d’un
quadern a l’Arxiu Municipal d’Es-
plugues de Llobregat, gràcies a la
col·laboració de la seua directora,
Roser Vilardell, i a l’hereva de la
família Riera,Anita Hernández. El
manuscrit conté en la portada les

dades bàsiques que ens en situen
l’època de redacció i el propietari:
«Salvador Riera y Cadena, día 1
de Junio de (1866). Libro de cuen-
tas. 12». Es tracta d’un llibre de
comptes que, tancat, té les dimen-
sions de 14 x 20 cm i fou iniciat el
juny de 1866 per un pagès de la
vila que habitava el mas de Can
Valls, a la partida de la Plana,
enderrocat vers el 1960 i situat a
l’actual carrer del doctor Riera
Quintana d’Esplugues.

EL CONTINGUT 

DEL MANUSCRIT

Les pàgines que ens n’han perdu-
rat comencen en 1869, i inclouen
materials diversos: d’una banda, la
data, les quantitats i els productes
que Salvador Riera pagava, «a mis

señores principales» (José de España,
natural de l’Hospitalet), en con-
cepte d’arrendament de les terres i
del mas any rere any; els comptes
casolans, com ara el vi consumit
pels segadors, les quantitats re-
col·lectades de cereals, llegums i
hortalisses, les compres fetes per al
senyor, etc.

El manuscrit, però, conté altres
materials diferents, com ara unes
lliçons d’àlgebra bàsica (escrites
per una altra persona) i unes
pregàries en català contra diverses
malalties. Concretament, n’hi ha
per al mal de ventre, l’erisipela
(copiada en dues ocasions) i la llo-
madura. L’interés d’aquestes peces
és divers segons els ulls que s’hi
atansen: per a un filòleg estricte,
podrien servir per fer-ne un estu-
di sincrònic, o bé tractar d’analit-
zar l’estructura dels poemes ora-
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a la partida de la Plana

d’Esplugues.



cionals; un historiador, però, mira-

ria d’analitzar les nombroses ano-

tacions de tipus econòmic i trauria

conclusions sobre la relació que

mantenia aquest pagès amb el seu

senyor de l’antic règim, o les

malalties més freqüents en els llau-

radors de l’època. Ben mirat, re-

sulta evident que hui no es poden

fer estudis de caire antropològic

sense tenir presents les observa-

cions de totes dues especialitats

humanístiques; o a l’inrevés: no es

pot fer història o filologia sense

atendre altres aspectes antropolò-

gics que, sens dubte, ajuden a arre-

donir unes tesis fonamentades

científicament.

La meua intenció en aquest

modest treball és oferir alguns ele-

ments típicament quotidians que

tenen una influència clara en la

manera de concebre la vida tradi-

cional, en uns moments fronterers

delicats per a la cultura rural. I per

això, si voleu, comencem amb la

pregària que la família Riera solia

emprar per al guariment de l’eri-

sipela (en les transcripcions m’ajus-

te a les convencions ortogràfiques

actuals):

Desípula desipetla,

jo et conjuro en nom de Déu

i sant Mateu i sant Eudald,

que desípula o desipetla de fulano de 

[tal,

en nom de les tres persones de la

Santíssima Trinitat

de carn i pell sigui curat ben aviat.

(Es diran tres paresnostres a la

Santíssima Trinitat).

L’erisipela és una malatia in-

fecciosa que consisteix en una in-

flamació aguda de la pell, sobretot

de la cara, acompanyada normal-

ment d’una febre intensa. Pel

color de la pell també es coneix

amb el nom de rosa, fet pel qual

apareix en altres eixarms com a

personatge amb el nom de «rosa

punxonosa» o «rosa venenosa».

Pel que fa als sants que parti-

cipen com a intermediaris entre

l’home i la divinitat en aquesta

petició de guariment trobem sant

Mateu i sant Eudald, aquest darrer

advocat també contra els mals

d’orella, contra la pesta, o en roga-

tives en demanda de pluges i en

l’hora del part en diverses zones.

El patronatge, però, creix encara

més si contemplem tot el nostre

domini cultural: la Mare de Déu,

sant Martí, sant Marçal, sant Pere,

sant Cosme, sant Damià, sant Da-

niel, sant Silvestre, sant Bartomeu,

sant Miquel, sant Gabriel, sant

Joan, sant Antoni Abat, sant Antoni

de Pàdua i, com en l’exemple que

ens ocupa, la Santíssima Trinitat.

El següent exemplar que vo-

lem comentar del llibre de comp-

tes de Salvador Riera és el remei

contra la llomadura, ço és, el dolor

al llom o als ronyons, típic dels tre-

balls al camp. Diu així:

Sant Pere i sant Bernat i Marçal

van per un camí i troben a tu:

–Què fas aquí?

–Que em moro de mal d’allomadura.

Sant Pere, per la virtut que Déu t’ha

donat,

que em curi de mal d’allomat: sigui

curat ben aviat.

Sant Bernat, per la virtut que Déu

t’ha donat,

que em curi de mal d’allomat: sigui

curat ben aviat.

Sant Marçal, per la virtut que Déu

t’ha donat,

que em curi de mal d’allomat: sigui

curat ben aviat.

En nom de les tres persones

de la Santíssima Trinitat.

(Esta oració s’ha de [dir] tres vegades.

Primer es comença per sant Pere,

depués per sant Bernat i depués per

sant Marçal. S’ha de dir sant Pere, per

la virtut que Déu t’ha donat).

Tenim al davant un exemple

clar dels anomenats «eixarms de

l’encontre», els quals presenten di-

verses modalitats. En aquest cas,

són tres els sants que troben pel

camí un afectat incògnit per

aquest mal, el qual s’empara al po-

der guaridor que Déu manifesta

mitjançant els seus tres «col·la-

boradors». Com en el cas anterior,

no hi manca l’al·lusió a la Santís-

sima Trinitat, màxima expressió

del poder sobrenatural que actua

en l’ordre terrenal.

A banda d’aquests advocats,

trobem arreu del nostre territori

altres figures que són invocades en
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Riera, maso-

ver de Can

Valls, és la

persona 

marcada amb

una creu.

La imatge és

de principis

del segle XX.



tan penós patiment: la Mare de

Déu, sant Maure, sant Marc, Jacob,

sant Pau o sant Martí. Sant Pere i

sant Joan solen participar en altres

rituals estesos pertot i amb conne-

xions amb aquesta malanança, en

concret contra el trencament o

hèrnia, i sant Bernat és advocat

contra el derringlament i el dolor

de ronyons. Un remei que ens re-

porta Joan Amades contra el ma-

teix dolor és lligar-se a la cintura la

primera espiga que se sega, abans

de començar una dura jornada al

camp.

Hem deixat en últim lloc una

pregària del manuscrit que con-

siderem plena de matisos i que

permet introduir les conclusions

d’aquest treball. Es tracta d’una

indicada per al mal de ventre, con-

nectada amb la llegenda del «Diví

Pobre». Segons recull Esteve Bus-

quets, aquesta dienda popular es

pot registrar arreu de Catalunya

amb diverses variants, però es re-

dueix bàsicament a un argument

comú: una nit arribà un peregrí

pobre, amable i de posat dolç i

demanà acollida a un matrimoni

de condició humil. La dona l’acollí

amb generositat, però no el marit.

Li donaren pa i vi i li oferiren un

jaç al celler.A la matinada, el marit

es despertà amb uns forts dolors de

ventre i la dona demanà ajuda a tan

celestial hoste. El pobre recità uns

versos i el mal cessà a l’acte; des

d’aquella hora, el matrimoni restà

convençut d’haver hostatjat el ma-

teix Jesús a sa casa. Ben mirat, la

llegenda es podria haver nodrit

d’alguns passatges bíblics, com ara

les aparicions del Jesús ressuscitat.

El text que ens recupera el qua-

dern diu:

A l’hort del senyor 

ja està el Redemptor,

a gust de la mestressa

i de l’amo no.

Boga florida, pa florit,

feu que cureu el mal de ventre,

cureu tot seguit.

En nom de les tres persones

de la Santíssima Trinitat,

que el mal de ventre de fulano de tal

sigui curat ben aviat.

(e últim, tres paresnostres a la

Santíssima Trinitat).

La pregària recull tots els ele-

ments que caracteritzen la base de

la llegenda, tot i que, com és habi-

tual, cada grup humà els adapta als

referents quotidians més familiars.

Les diverses variants trobades en

altres fonts més actuals incorporen

alguns canvis en els primers versos.

Les principals són: «Entre el banc i

la tina hi ha el Redemptor», «Entre

l’arc i la tina hi ha el Creador»,

«Entre l’hort i la tina hi ha la per-

sona divina», «Entre porta i cubella

està el Creador», «Entre l’hort i la

vinya està el Redemptor», «Sota

l’escala està el Redemptor», «En-

tremig de paret i tina descansa el

Redemptor», etc. Fins i tot, en al-

guna rara ocasió es canvia el paper

de la dona i de l’home, quan és ell

qui dóna el vistiplau a l’entrada del

visitant en contra de l’opinió de la

muller.

A fi de comptes, tenim al da-

vant les adaptacions típiques de

tota la lírica popular, amb canvis

mínims que mantenen l’essència

primitiva de la invocació i també

l’estètica amb recursos pnemotèc-
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nics com ara la rima o la mètrica.
En aquestes manifestacions tra-
dicionals no pot haver-hi trenca-
ments, és a dir, se n’assegura la
continuïtat si les variacions intro-
duïdes (de manera inconscient)
no desvirtuen en excés les formes
i, sobretot, el sentit bàsic que des-
prén la simbologia. Les finalitats,
tanmateix, fluctuen més: un ma-
teix prec pot ser aplicat per a
diverses malalties, perquè la fe en
Déu o la devoció a uns deter-
minats patrons afectius manté im-
marcescible el poder de guarir
diferents afeccions. Seguint Bus-
quets, una variant de l’oració que
ressenyem és emprada a Reus per
al guariment d’animals, simple-
ment canviant-ne la segona part
per una altra més adequada: «Lo
colom no té fel, lo peix no té
ronyò. Que faci passar lo mal
de… [l’animal i el nom del pro-
pietari] en nom de la Santíssima
Trinitat».

CARACTERITZACIÓ

FINAL

Les pregàries instrumentals a què
hem al·ludit responen a una neces-
sitat primària del gènere humà:
assegurar-ne la salut per a la rea-
lització del cicle anual. Aquestes
pràctiques són reforçades, de vega-

des, amb altres tractaments basats
en l’ús d’ingredients quotidians
d’eficàcia provada per la tradició.
Per exemple, l’erisipela es pot trac-
tar amb un ungüent elaborat amb
ruda i un ou fresc; d’altres remeis,
però, no tenen una explicació
empírica satisfactòria perquè no
responen a uns principis actius de-
mostrats, sinó que més aviat for-
men part d’un extens i, als nostres
ulls, críptic codi de creences fona-
mentades només en l’ús perpetuat
(aquest seria el cas del costum de
lligar-se la primera espiga segada a
la cintura).

Hem vist que la via principal
de transmissió d’aquestes compo-
sicions és l’oral, via que, evident-
ment, porta intrínseques les adap-
tacions i variacions (involuntàries
o forçades, però amb límits) que
un individu els introdueix. L’es-
cripturació de les oracions se sol
fer en pocs casos, només quan
hom vol retenir-la perquè no s’o-
blide o quan la transfereix a algu-
na persona si no té condicions
rituals; cal tenir present també un
altre factor més evident: si se sap o
no se sap escriure. En aquests ca-
sos, la transcripció que se’n fa en
un moment determinat permet
saber-ne les formes emprades en
una zona i en un temps, i, més
important encara, l’estat de vitali-
tat, almenys, en una classe social.

Tot i això, res no és estàtic en
l’univers de la creació popular:
l’evolució que afecta tots els ordres
de la vida es veu reflectida al seu
torn en aquestes manifestacions
líriques amb finalitats terapèu-
tiques, les quals formen part d’un
sistema i, com a peça de l’engra-
natge de la vida tradicional, pa-
teixen els ajustaments i les adap-
tacions perquè la pervivència del
sistema estiga garantida.

Tenim al davant una matèria
complexa, rica i no reduïble a uns
esquemes d’interpretació fixos.
Potser és l’hora d’anar més enllà de
les meres recopilacions de dades i
d’iniciar-ne una anàlisi profunda i
comparada, en la línia de treball
encetada pel gallec Xosé Ramón
Mariño en la dècada dels 80 del
segle XX. L’intent de perdre’n la
por, per se, ens aportaria molta
llum sobre aquest complex i ric
entramat cultural.

Si voleu fer aportacions o comen-
taris: ospesil@yahoo.es
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Interior del quadern de Salvador Riera.A la part esquerra hi ha dues 

de les oracions comentades; a la dreta, comptes de les collites.


