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- 11 - 
 
Mal de panxa.- També á parts se diu la oració siguent tot fent creus amb oli del 
llum damunt es ventre, creguent que el mal desapareix: 
 
Hostalé bo, 
Hostalé de la mala 
Llit sense fe, 
Amb sa paya banyada, 
Si es que tenguis mal de ventre 
Es curará, si Deu vol, 
Es curará, si Deu vol, 
Es curará, si Deu vol. 
 
Y se repeteix  tres vegades tota la oració. 
 
--------------------- 
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Es Sol dins es cap.  (Insolació). [Pràctica curativa]2  Cuant un ha anat à cap descubert 
pel sol, de vegades aplega un mal de cap fort, i en tal cas acudeixen à una curandera, 
que les demana el nom del pacient i les diu que s’en poden turná tranquils, que tot d’una 
ferá la operació i quedará curat. Jo hu he vist fe practicament d’aquesta manera: 
La curandera posa una olla al’aigua á n’el foch i quant aquesta bull, tot resant un 
Parenostre, tira un terrós de sal gruixada dintre l’olla; després ne resa un altre tornant 
tirar un grum adintre, després resa un tercer repetint la operació. Quant ha resats els tres 
Pare-nostres, diu: “Aquets tres Pare-nostres, tres Ave-maries y tres Gloria Patris que he 
resats sian p’el nom del Sant den  F. (aquí el nom) que si te es sol adins es cap, el bon 
Jesuset li tregui, si convé.” 
Després s’aboca l’aigua bullenta dins un ribell, deixant l’olla buida, trabucada boca per 
avall dins el ribell. L’aigu calenta tendeix á entrá de nou dins l’olla y i se creu que tant 
com hi va entrant, es sol surt de dintre el cap del pacient. Com l’aigu may [mai]  hey 
[hei] entra tota, es diu que li queda poch sol dintre el cap y [i] prest estarà bo. 
N’hi ha moltes de persones qui tenen amb açó fe estraordinaria, y [i] regularment la 
operació se fa devant la persona interessada en la curació, però de capmanera se vol dir 
el secret de l’oració á ningú. A mi me va costar molt ferli dir. 
L’operació se sol pagar amb dues pessetes. 
---------------------            
 
 
 
 
                                                           
1  Només hi ha els textos que corresponen a les planes 621-627, dins del cap. V. Hierologia. 
2  Afegit posteriorment al text original. 
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El Sant Espas     (Traspàs)3 
 
Es molt general á Menorca la creencia supersticiosa dels efectes que causa la lectura 
d’aquesta oració, de tal manera que els qui tenen la ditxa de tenirne una copia la 
guardan com un tresor per ferla servir en casus apurats. Una persona que te un fill que 
va al servici, ó membre de sa familia que s’hagi d’embarcá, ó partera que estiga á punt 
de doná llum, cerca arreu una copia del Sant Espas y el llegeix ó el fa llegir creguent 
cunseguir amb la simple lectura les prupietats de que la mateixa oració diu essé 
possehidora. 
Mus va custá molt pudé adquirirne un copia, que diu aixis: 
 
“Cuntemplem el Sant espas de la Verge Maria, cuant va passar d’aquet mon al altre. 
Aquet Sant Espas, te cuatre prupiedats. Cert es que cualsevol persona qui va de camí, 
que tengui el Sant Espás en si, quel digui ó que’l faixi di, no murirá p’el cami y 
arribara´aquí ont mes desitja. 
“Aquet Sant Espás en te una altra prupiedat. Cert es que cualsevol persona que está 
encarcelada disn presons, que tengui el Sant Espás en si que el digui ó el faixi dir, antes 
d’un any y un dia, quedará alliberada en sa mes perfecta llibertat. 
“Aquest Sant Espás te una altra propietat. Cert es que tota dona que vagi de part y 
tengui el Sant Espás en si, quel digui ó quel faixi di, lu que neixerá, no será cegu ni mut, 
y la dona quedará alliberada, sana y salva. 
“Aquet Sant espás en te una altra prupiedat. Que tota persona que vagi per la mar 
current mal temps, fortes burrasques y aigües currents y tengui el Sant Espás en si, que’l 
digui ó que faxi dir, no murirá que no hagi confessat y cumbregat y arribará aquí ont 
mes desitja. 
“Un dia La Verge Maria amb molta humilitat demaná a n’el seu divi Fill, cuant seria 
aquell dia de el seu gluriós  Sant Espas qui ‘via de passar d’aquest mon al altre. Li 
aparegué lu apostol Sant Pau y li digué: -Verge Maria! Vostron Fill m’envia que de vuy 
á trs dies será el dia de vostru gloriós Sant Espás, qui hau de passar d’aquest mon al 
altre. 
La Verge Maria sen aná en el Cenacle pera aquets tres dies, contenta y alegra, en 
cumpanyia de les seves parentes y amigues. 
“Al cap de lus tres dies, li aparegueren lu Apóstol Sant Pau, Sant Pere y Sant Juan. 
Arribaren en el Cenacle, trubaren les portes tancades; les portes s’ubrigueren soles, 
entraren dintre de elles. Saludaren la Verge Maria: 
-Deu vos salve, Maria, plena sou de gracia, l’Esperit Sant sigui en vos y entre nosaltres. 
“Feren un ratu d’oració mental. Acabada la oració, aparegué lu apostol Sant pau, dientli: 
-Verge Maria, la veritat vus diria que avuy en aquet Sant dia me trubava en Pursiuncla 
dien missa, y ara me trob aquí en un nuvol blanch, no só com, ni com no. 
“Li cumparegué lu Apóstol Sant Pere dientli: 
-Verge Maria, la veritat vos diria que avuy en aquet Sant dia, em trubava en Espanya 
dient missa y aixi me trob aquí en un núvol blanch, no se com, ni com no. 
“Li aparegué lu Apostol Sant Juan, dientli: 
-Verge Maria, la veritat vus diria que avuy en aquest Sant dia, em trobava en Espanya 
(Barcelona) dient missa y ara em trob aquí en un nuvol blanch, no se com, ni com no. 
“Respongué la Verge Maria al Apostol Sant Juan: 

                                                           
3  La correcció sembla posterior pel color de la tinta. 



-Ah! Nebot Juan, que espantada y enmaravellada estich de vos, que m’hagiu deixada 
tanta estona tota sola, qui el meu Fill me va deixá tant recomanada á vos. 
-Verge Maria, no es pert per jo; demanau que estich pronta per servirvos. 
-Pren la palma en la ma y ves á la Vall de Josafá, feys l’ofici baix, que els mals judius 
no us sentin. 
“Prenen la palma y van á la Vall de Josafá. Feren l’ofici baix, pero el judius se 
n’entemeren. 
“N’hi va havé un d’atrevit, qui va pusá sa ma damunt ella, sa ma se va aferrá y es bras 
se va secá. 
“Respongué lu Apostol Sant Juan y li digué –Si tu creguessis que la Verge es Verge en 
el part y després del part, es bras es desferreria. 
-Jo crech que la Verge, es Verge en el part, antes del part y despres del part. Sa ma se va 
desferrá y el bras se va dessecá y quedá com antes. Aquell judiu se convertí, y molts 
d’altres. 
“Cumparegué lo Apostol Sant Tomás: 
-Verge Maria, ont son els apostols y germans meus? 
-Els Apostols y germans teus, son á la Vall de Josafá, ves y els-e trobarás. Jas, vetaqui 
aquesta cinta, que si no, no creurán que m’hagis vista. 
“Lu apostol Sant Tomás va á la Vall de Josafá: 
-Apostols y jermans meus, ¿qué es estat de la Verge Maria? 
-Ha passat d’aquet mon al altre y tu no l’has vista. 
-Peró he vist el seu empujament. 
-Ah, Tomás, Tomás, tu sempre serás Tomás. 
-¿Coneixeu aquesta cinta? 
Respongué lu Apostol Sant Pau: 
-Molt be la conech jo, que l’hi he cenyida. Molt be la conech jo que moltes vegades la 
he vista. 
“Respungué lu Apostol Sant Juan: 
-Ditxós, Tomás, tu has vist les cinch llagues de Cristo y noltros, no. Tu has vist 
l’empujament de la Verge Maria y noltrus, no. 
-Anau á la Vall de Josafá y no la trubareu ni viva, ni morta, sinó un poch magna blanca. 
“El Sant Espás de la Verge Maria está acabat. Gloria al Pare, gloria al Fill, gloria al 
Esperit Sant per los sigles. Ament.” 
 
 
Notes4 
á les oracións 
 
A les varies 
 
1ª. Sols coneguda dins Menorca 
2 y 3.   Id.        id.               id. 
4. Creym que a n’aquesta la podriam posar com á erudita, si be no coneixem sa 

procedencia. ¿Seria comedieta? 
5. Molt coneguda aquí, y no l’hem vista citada aumon. 
6. No la coneixem tampoc á altra banda. 
7. Coneguda á Catalunya. 
8.          Id.     á  Mallorca. 
9. Sols l’hem trobada á Alahó. 
                                                           
4  Correspon a les planes 669-671 del Recull, al final del cap. V. Hierologia. 



10. Molt antiga i poch coneguda. 
11. Sols la coneixem com á de Menorca. 
12. Coneguda á Catalunya. 
13. Sembla una variant de la que cita en Francesch Pujols en la revista ja dita. 
14. Sols la coneixem aquí. 
15 y 16. Molt conegudes arreu. 
17. No l’hem vista citada per cap antes, ni la coneixem á altra banda. 
18. Tampoch la coneixem aumón mes. 
 
Notes á les Oracions de remeys 
 
A la 1ª -       No la coneixem aumón mes, ni l’hem vista citada. 
 “  “ 2  -       Tampoch la coneixem mes que aquí. 
 “  “ 3  -       Citada una variant p’en Francesch Pujols en Catalunya, nº XXVI, any 
II. 
 “  “ 4 y 5 -  Propias de Menorca. 
 “  “ 6 y 7 -  No les coneixem á altra banda. 
 “  “ 8  -      Citada per D. Pere Ballester en Costumbres populares de Menorca. 
 “  “ 9  -      Coneguda per tot arreu. 
 “  “ 10 y 11 – Molt coneguda amb petites variedats. 
 “  “ 12 -     A n’aquesta práctica tampoch la coneixem mes que á menorca, ni l’hem 
vista citada per cap autor. 
 “  “ 13 -    Tampoc la coneixem mas que aquí. 
 
---------------------          
 
Notes á les oracions á Sants 
 
A la 1  - Sols coneguda a Menorca. 
    “  2  - La cita en Juan Alsina y Melis en la Revista dita, tramesa desde Capdepera. 
    “  3  - No la coneixem mes que aquí. 
 
---------------------              
 
Notes 
á les oracions per anar a combregar 
 
(1) Les nou oracions reunides semblan erudites, pero les posam perque la vella de 80 

anys que les mos                                                                                                                                              
digué, no sabia llegir y les havia preses de sa mare que tampoch en sabia. Aixó 
demostra sa antiguedat. 

 
 
Notes á les oracions á Maria Santissima 
 
1 y 2  - Conegudes entre la gent molt vella. 
      3  - Mellor devia esser transcrita en prosa pero el poble la diu amb aquest ritme y 
aixi la posam. 
      4  - Coneguda casi per tot. 
      5  - No la coneixem mes que aquí. 



 
Per anar al llit 
 
   1  - Molt coneguda y publicada en Catalunya nº XXVI any 2on. 
   2  - Variant de la passada. 
   3  - No coneguda á altra banda. 
4 y 5 - Conegudes arreu. 
   7  - Variant de la 2. 
   8  - Citada una variant en la Revista dita. 
 
--------------------           
 
 
 
 


