El prior de Casserres i el cabrit
Tavèrnoles
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Osona
Savassona
533 m

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

41.95219
2.3264
444172
4644687

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Fitxes associades:
El Cos Sant
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08275 - 139
Patrimoni immaterial
Tradició oral
Modern Popular
Bo
Inexistent
Obert
Simbòlic
Pública

Virgínia Cepero González
dj., 29/05/2014 - 02:00

Descripció
Fa molts de temps hi havia hagut el costum, a Savassona, de regalar un cabrit al monestir
de Casserres. Cada any li tocava a una casa diferent, de forma rotativa.
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El cabrit l'havia d'entregar personalment la dona de la casa al prior del monestir. Aquest,
amb males intencions, les enganyava tot dient "vol veure el Cos Sant?", que es trobava en
un armariet; i es veien obligades a ficar-hi el cap, de manera que hi quedaven atrapades, i
així el prior podia abusar d'elles.
Al cap dels anys, una de les dones que ja havia estat víctima del prior, va tornar a dur el
cabrit al monestir.
Quan el prior va dir-li "vol veure el Cos Sant?", ella va demanar-li "cóm s'ha de fer?", i ell va
mostrar-li ficant el cap a l'armariet. La dona va aprofitar per a deixar-lo atrapat, tallar-li una
de les potes al cabrit i ficar-li pel cul.
Un dels frares, en veure que el prior trigava molt en tornar, va anar a buscar-lo i, en trobarse'l, va tornar ràpidament amb els altres frares dient "Correu! Que el superior ha cabridat, i
farà bessonada perquè n'hi ha un i surt el peu de l'altre!".
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