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Família Prat-Pujol

UNA VERSIÓ MIG AMAGADA DE LA
LLEGENDA DEL SERPENT DE MANLLEU
Durant segles el saber popular, com ara
les cançons i les llegendes, es transmetien oralment de generació en generació. La
llegenda del Serpent de Manlleu n’és un
exemple ben viu, encara avui dia, en l’imaginari col·lectiu manlleuenc. Però, com
passa en molts casos, la seva llegenda va
trigar a ser recollida i escrita. Això es concretà a l’any 1955 quan Esteve Gaja en va
Josep Prat i la seva esposa Maria Viñas. anotar una versió en la revista «Ausa» del
Patronat d’Estudis Osonencs. L’interès de
la intel·lectualitat manlleuenca de la postguerra (aplegada a l’entorn del grup
Lletres Amicals) per la figura del Serpent s’explica per mossèn Joan Puntí i
Collell, el qual havia «rescatat» de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i «retornat» a la vila la cançó que en parla.
Coincidint amb Esteve Gaja, un altre membre del grup Lletres Amicals,
Josep Prat i Roca (Manlleu, 1908-1988), conegut com en Josep del Molí
pel fet de regentar el molí de Can Vinyes, va escriure una altra versió de la
llegenda del Serpent de Manlleu que va restar mig amagada dins un dels volums de Lletres Amicals. Diem «mig amagada» perquè aquests treballs, llevat d’aquells que van ser posteriorment publicats, tenien una difusió restringida pel fet de ser mecanografiats i repartits solament entre el grup d’amics.

El novè volum, cordial ofrena dels seus amics a Francesc d’Assís Pujol,
aplega textos del ja esmentat Esteve Gaja, d’Antoni Contijoch, de Joan Castell i de qui ara ens interessa: Josep Prat. Amb el títol «Pomellet a la Mare de
Déu de Gràcia, antiga patrona de Manlleu» explica, a més d’aspectes històrics i devocionals, tres llegendes relacionades amb la Mare de Déu de Gràcia: la llegenda de Donya Blanca, la del Nen Jesús i la llegenda de la Serpent.
Tal com ens diu ell mateix, aquesta darrera l’havia sentida explicar moltes
vegades a la seva àvia materna Gràcia Morató i Puig (1852-1936), masovera durant molts anys a la Caseta del Cap del Pont. En aquest article, Josep
Prat ho explica a la seva manera, qualificant-ho de «divulgació infantil».
De fet, el text s’assembla molt a l’estil de Josep Maria Folch i Torres.
I l’escena inicial s’emparenta a la que enceta els Pastorets d’en Lluquet
i en Rovelló. En aquest cas, tot succeeix en una tarda plujosa de llamps
i trons quan la padrina, després de resar tres avemaries a la Mare de Déu
amb la mainada de la casa, els entreté explicant-los la llegenda del Serpent:
[...] És el cas, doncs, que a la vora del riu, hi havia una masia com ara El Molinot. I
va passar que el pagès, un dia al migdia, tot abeurant la burra, va veure una cosa
estranya. [...] com una serp d’aquelles tan regrosses s’acostava a la vora del riu
per anar-hi a beure aigua. Mes abans d’arribar-hi, va veure dessobre del seu cap
un diamant que lluïa com un sol dels més encesos. I oh minyons! Quina fou la
sorpresa del pagès en veure com la serp deixava a la vora del marge aquell gros
diamant per evitar que li caigués al riu en anar-hi a beure aigua. I així un dia i més
dies de tot aquell estiu.
— Que ric seria si aquest diamant fos meu, calladament el bon pages es deia.
M’amagaré a la vora del marge i fugiré amb el diamant un cop la serp sigui a beure.
I tal dit tal fet. [...]
I sí sí, quan la serp s’allunyà un xic per anar a beure aigua, ell que ve, surt de
l’amagatall i sense gota de fressa agafa el diamant i corrents cap a casa. Noi, i que
bonic quan el tingué entre dits! I com lluïa! Cà! Tanquem les portes, no fos cas que
algú ens el vingués a prendre.
No feia pas deu minuts que el tenia que uns trucs molt violents el posaren en
guardia. Què será això, Déu meu? Tregué el cap a la finestra i, Verge Santa de
Gràcia!, quin esglai va tenir.
— Sabeu qui els donava aquell tarrasbastalls de trucs? Era la serp, que amb
la flaire havia seguit les passes del pagès que li havia robat el diamant, i ara li
reclamava el deute.
Quin desfici en aquells moments a dintre la masia! Homes i dones no sabien
pas el que es feien. I la serp vinga trucar i més trucar. S’alçava dreta amb una vista
que travessava les parets i uns xiulets que esgarrifaven a tothom.

Què fer en aquells moments? Només un miracle del cel podia deslliurar-los
d’aquell reptil ferèstesc. La dona de la casa posà la vista al cel demanant auxili al
bon Déu. I Nostre Senyor, que sempre escolta aquells que se li encomanen, va
sugerir a aquella dona una idea salvadora.
— Mira, Joan, li digué la dona al seu home. Se m’acut un projecte que potser
ens salvarà. Però amb una condició: promet que si ens lliurem de la serp, farem
donació del diamant a la Mare de Déu de Gràcia.
— Ja ho crec, Munda, que sí!
I aquella dona que es veia molt valenta perquè confiava en Nostre Senyor i la
Verge, va agafar el morter gran de fer picada i colocant-lo en el corredor el va trabocar, possant-hi al dessota el diamant precios. — Ara tots a tancar-se amb pany i
clau en el quarto mentre jo obriré a la serp.
Obrí la porta com pogué, i a l’acte la serp entrà i s’abraonà al morter. Es clar,
com que a dintre hi havia aquell seu diamant. S’enrotllà a tot el volt, i vinga a apretar fort i fort. Pretenia trencar aquell morter de pedra. Però com que era tant fort
no pogué pas lograr-ho. La pobra, bufava i suava tinta, i tant i tant estrevà que hi
quedà reventada.
[...] I quan la veiren morta, amb tota la precaució s’hi acostaren, no fos cas que
els enganyés. Llavors, de dessota el morter tragueren el diamant i tal com havien
promés el portaren al Senyor Rector fent-ne donació a la Mare de Déu de Gràcia.
— La podrem veure ara aquesta pedra preciosa?
— Aixó voldria, Miquel. Mes cal que sapigueu que hi han homes molt dolents.
Una vegada, en temps de guerra, uns soldats francesos robaren tot el que pogueren de la nostra església parroquial, i entre altres coses, s’emportaren aquell
diamant. [...]

A part de la feminització habitual de la bèstia –parla de LA serpent o
serp–, sobta que Josep Prat no esmenti el bosc de la Devesa, on tothom coincideix a dir que hi campava el Serpent. Sí que ens diu que el pagès vivia en
una casa a tocar del riu, «com ara El Molinot». Tot fa pensar en la casa de la
Devesa –Ramon i Palmira Tubau, en una versió recollida l’any 1983, els atribuïen el robatori–, tot i que Josep Prat, qui sap per què quan era petit va viure
uns quants anys, amb la seva àvia Gràcia Morató i cosins, a la Caseta del Cap
del Pont i tenia per veïns els de la Devesa; es va estimar més no apuntar d’on
es deia que era l’autor de la malifeta del robatori del diamant.
El text d’en Josep del Molí descriu l’ambient d’una època ja fa temps
desapareguda, quan a les cases hi convivien diverses generacions i on sovint
les padrines transmetien, a més de la saviesa popular, una fe viscuda.
Toni Donada
Podeu llegir el text complet de la llegenda fent-ne la cerca al web https://trencadis.diba.cat

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 1, a les 9. Dimarts 2, a les
9. Dimecres 3, a les 9. Dijous 4, a
les 9: en acció de gràcies a la Mare
de Déu de Lurdes. Divendres 5, a
les 9: Miquel Verdaguer i família.
Dissabte 6, a les 20. Diumenge
7, a les 12: Joan Novellasdemunt
Torrent (23è aniv.); família Poblet
Freixa; Rosa M. Pallàs; veíns del
carrer del Pont i difunts d’aquest
any; Joaquim Delgado.

Dissabte 13, a les 19: ànimes. Diumenge 14, a les 11: Joan Puigoriol
i família.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 1, a les 19. Dimarts 2, a
les 19. Dimecres 3, a les 19. Dijous 4, a les 19. Divendres 5, a les
19. Dissabte 6, a les 18: Diumenge 7, a les 10: Anton Vilarrasa i
Maria Soldevila.

Dilluns 8, a les 9. Dimarts 9, a les
9. Dimecres 10, a les 9. Dijous 11,
a les 9. Divendres 12, a les 9. Dissabte 13, a les 20. Diumenge 14,
a les 12: Isidre Pujol i Trinitat Molas; Joaquim Delgado.

Dilluns 8, a les 19. Dimarts 9, a
les 19. Dimecres 10, a les 19. Dijous 11, a les 19. Divendres 12, a
les 19. Dissabte 13, a les 18: Diumenge 14, a les 10.

PREGÀRIA DE VESPRES
Recordem que cada dia a les 8 del
vespre hi ha la pregària de Vespres, llegim les lectures de la missa
del dia i els qui volen poden rebre
l’Eucaristia.

PROCLAMES MATRIMONIALS
Eduard Robles Serradell amb Ivet
Sáez Ullastre, ambdós de Manlleu.
David García Ruiz amb Laura Martínez Alba, ambdós de Manlleu.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 6, a les 19: ànimes. Diumenge 7, a les 11: Llorenç i família i fills; Joan Ubalde.
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