Llegenda de la campana de Santa Magdalena
Avinyonet del Penedès
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:

Alt Penedès
08792 AVINYONET DEL PENEDÈS.

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

41.34414
1.78633
398460
4577671

Classificació
Número de fitxa:
08013-240
Àmbit:
Patrimoni immaterial
Tipologia:
Tradició oral
Estil / època:
Modern Contemporani
Estat de conservació:
Dolent
Protecció:
Inexistent
Accés:
Restringit
Ús actual:
Científic
Titularitat:
Pública
Fitxes associades:
La parla local: expressions i vocabulari

Autor de la fitxa:
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Medicina popular i curanderisme
Rondalla de les cabres del monestir de M
Rondalla del pastor i el jutge de pau
Refranyer
Antics goigs d'Avinyonet del Penedès
Tradició culinària
Oficis desapareguts
Costums religiosos desapareguts
Les Cabres de l'Arboçar
Dites i corrandes
Nadales
Toponímia popular
Oracions

J.M. Huélamo - ARQUEOCIÈNCIA

Data de registre de la fitxa:

dv., 15/11/2002 - 01:00

Descripció
Aquesta hisenda està situada a uns quinze minuts de les Gunyoles i a la mateixa distància
de l'Arboçar. Les seves ruïnes i l'església fan pensar que devia ser una possessió de la
gran noblesa en temps no gaire llunyans. Hi havia dues campanes; una passà a la
parròquia de les Gunyoles, i té un so escardalenc a causa del seu transport, i l'altra...
asseguren que els carlins l'ompliren d'or i l'amagaren prop d'allí. Moltes persones
coneixedores del fet buscaren i continuen buscant per aquelles rodalies el preuat tresor.
Saurins, amb la seva rústega mecànica, fan clots per diversos llocs, cercant tots ells
l'enigma que la terra, avara, els amaga. (Maria Rubió, l'Arboçar, 1948) Una altra versió es
aquesta: "En la masia de Santa Magdalena, com en tantes altres de les nostres contrades,
hi havia una petita ermita amb un campanar. Van venir temps de guerra i de revoltes. Els
pagesos dels voltants volien fugir però tenien por que els prenguessin totes les coses de
valor que tenien. Llavors van decidir d'amagar-ho dins la campana de l'ermita. La van
despenjar i van posar a dins les seves monedes i les seves joies. Després la van enterrar
en una vinya dels voltants. Van passar els anys i no van explicar a ningú on era el lloc on
l'havien enterrada. Sembla que encara avui en dia hi ha gent que llaurant les terres del
voltant de Santa Magdalena espera trobar el tresor de la campana" (LLEGENDES, 1998)
Observacions:
Foto: Santa Magdalena, però sense campana.

Bibliografia
Informació Oral Joan Raventós Marcè, gener 2003 LLEGENDES (1998) "Coses d'aquí:
Llegendes d'Avinyonet". Avinyonet Avui. Revista informativa de l'Ajuntament, Núm. 25, abril,
1998. Avinyonet del Penedès: Ajuntament d'Avinyonet del Penedès. SADURNÍ I VALLÈS,
Pere (2001) Folklore del Penedès. Sant Sadurní d'Anoia: Fundació Caixa Penedès.2 vols.

Pàgina 2

