La Màgica de la Casanova
Tavèrnoles
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Osona
La Casanova
509 m

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

41.95566
2.32605
444146
4645073

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Any:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
Casanova de Serrabou
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275-92
Patrimoni immaterial
Tradició oral
Contemporani
XX
1955
Bo
Inexistent
Fàcil
Simbòlic
Pública

Virgínia Cepero González
dv., 16/05/2014 - 02:00

Descripció
La Màgica de la Casanova són uns fets misteriosos que es van produir durant el mes de
juny de l'any 1955.
A la Casanova hi vivia una família formada per un matrimoni, en Pere i la Caterina, el seu fill
Josep, l'avi Mariano i en Lari, un noi que ajudava a la casa.
Una nit al voltant de les onze, l'euga que tenien als estables va començar a picar de potes i,
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de sobte, va aparèixer a l'habitació on dormien l'avi Mariano i en Lari, una claror forta
seguida d'una fressa de rocs, durant diversos minuts.
Aquests fets es van estar repetint diversos dies al voltant de les onze de la nit.
En Pere, una nit, va sortir a investigar pels camps dels entorns per intentar esbrinar d'on
venia la "màgica", que era el nom amb el que es coneixien aquests fets, però no va veure
res.
L'endemà a la nit, van sortir en Mariano i en Lari i, ja de tornada, van veure que hi havia
algú amagat en un marge entre dos camps, al costat de la casa. Van demanar a l'estrany
que sortís del seu amagatall, però aquest va fugir corrents i en Lari va disparar-li uns trets
amb una escopeta. Des d'aquella nit mai més no es va repetir la "màgica".
Al poble es va escampar el rumor que l'autor d'aquells fets era el mossèn Josep Boatella
perquè volia espantar a la família de la Casanova, perquè no havien fet dir gaires misses
per l'avia de la casa, que feia dos anys que havia mort. Uns deien que el diumenge
següent, a missa, el mossèn amb prou feines s'aguantava.
El succés i les acusacions al mossèn Josep Boatella, que sempre va defensar la seva
innocència, van causar molt rebombori a tota la contrada, i van ser investigats per la
Guàrdia Civil, pel Jutge de Pau i pels estaments eclesiàstics. No es va poder resoldre mai el
misteri.
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