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Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Alçada:

Berguedà
Sant Pau de Casserres
A l'esquerra de la riera de Clarà, en el PK 3 de la BV-4132.
534

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

42.02781
1.84322
404239
4653511

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Sant Pau de Casserres
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08049-63
Patrimoni immaterial
Tradició oral
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública

Jordi Montlló Bolart
dt., 01/05/2012 - 02:00

Descripció
Llegenda recollida i publicada a la revista l'Erol de la següent manera: "A la parròquia de
Sant Pau de Casserres hi havia adés una casa enderrocada que en deien a Cal

Pàgina 1

Condemnat. Hi havia viscut un home descregut i renegaire, que en tota la seva vida no va
fer sinó mal. Va emmalaltir greument i quan estava a punt de morir el senyor rector va
donar-li el combregar. Després de I'enterrament, al punt de la mitjanit, el capellà va sentir
uns grans trucs a la porta de la rectoria; va treure el cap per una finestra i no va veure ningú
enlloc. Malgrat això, cregut que hi hauria algun feligrès que duia pressa per morir-se, es va
vestir a cuita-corrents i va baixar a obrir. Va cridar- li I'atenció una gran resplendor en el Iloc
del fossar on havien sebollit aquell mal home; va acostar-s' hi i va veure el mort damunt de
la terra i que treia un pam de llengua i damunt hi havia la sagrada forma. El sacerdot la
recollí reverentment i en el mateix moment la claror es va fondre i es va sentir un tro que va
fer tremolar la terra i un estol de dimonis es van endur el condemnat a I' infern".
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