Curació de nens de pit
Sant Llorenç d'Hortons
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Alçada:

Alt Penedès
Sant Llorenç d'Hortons
197

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

41.47008
1.82306
401723
4591611

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Segle:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08222-160
Patrimoni immaterial
Costumari
Contemporani
XIX
Regular
Referència bibliogràfica poc precisa
Inexistent
Obert
Sense ús
Pública
Jordi Montlló Bolart
dt., 05/03/2013 - 01:00

Descripció
Mossèn Miquel Riu i Pujol (1899) escriu en la seva Consueta tot allò que el sorprèn o
considera superstició, allunyat de l'ortodòxia catòlica. Castellà-Gassol (1983) va fer un recull
de síntesi de les explicacions de Mn. Riu i explica que el dijous o divendres de la Setmana
Santa era costum passar les criatures de pit per sota el sant Crist, i sobre del mateix, fentlos voltar una o dues vegades. Diu que no ho ha vist fer mai però que li havien explicat que
es feia per creure que així les criatures no pateixen o no agafen no sap quin mal.
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Història
A Sant Llorenç d'Hortons a través d'informació oral recollida per Lluís Rius (2008) també es
coneix el costum de guarir nens trencats fent-los passar entremig d'una branca de roure que
prèviament s'ha tallat i a través d'un ritual molt concret. En el cas de fer passar el nen al voltant
de la creu podria ser una pervivència cristianitzada d'aquest costum ancestral. Malauradament la
incomprensió eclesial de totes aquestes pràctiques i el seu menyspreu va motivar la manca de
documentació d'aquest fet i l'obtenció de dades més fiables a fi i efecte de relacionar ambdós
costums.
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