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[Palmira] Hi havia una serpent molt gros, molt gros, allà a la Devesa. Perquè llavores la Devesa,
doncs, era un bosc grandiós, era un bosc molt gran. I deia que hi havia una gran serpent. El que
no sé jo é s on podia tenir el niu. És clar, el niu havia de ser, doncs, per allà enmig d’aquell bosc...

[Palmira] Doncs, tornant amb la serpent, eh? Es calcula, doncs, o s’explica que en aquella boscúria
hi havia un serpent molt gros i diuen que tenia un cascavell, ai un cascavell! [corregeix] un diamant.
I que aquest diamant aquella gent de la Caseta veien que aquella serp anava a beure aiga. Es veu
que varen experimentar-la a veure què feia. La ruta que feia aquella serp. Perquè tal volta doncs la
vegilaven, poder també en certs casos els feia mal en el bestiar. Això hi ha qui ho conta d’una
manera i hi ha qui ho conta d’una altra. Però aquella gent, doncs, es varen donar compte d’aquell
gran serpent. I es veu que la varen veure que anava a beure aiga al riu. Com que hi ha el riu allà,
que el volta; volta la Devesa el riu. Doncs, diu que la serpent aquesta anava a beure aiga al riu i
deixava el diamant a n’el niu d’ella. I es veu que aquella gent de la Devesa varen dir... ho van
veure-ho. [...] I van anar, o sigui els de la Devesa varen anar, a buscar el diamant mentres la serp
era a beure aiga. I és clar, quan aquella gent varen tenir aquell diamant diu que se’l varen emportar
dintre de casa seva i el varen posar sota d’un morter molt gros. Que en aquelles èpoques totes les
cases de pagès tenien un gran morter, molt gros, que hi feien l’all-i-oli de Nadal. I diu que varen
agafar el morter i varen ficar el diamant a dintre i el varen girar així del revés, eh? I es veu que la
serpent al sortir de l’aiga, de beure aiga, se’n va anar cap al seu niu. Va arribar allài no va trobar el
diamant. I es veu que aquella bèstia va quedar tan ferosa que va anar buscant el rastre[...] I es
veu que la gent de la Caseta, ai de la Caseta! [corregeix] de la Devesa, de la Devesa! es veu
que es varen... es devien amagar. El que la història diu. I varen observar a veure la serpent què
faria. I la serpent va entrar dintre de la casa i va trobar allàon t’era el diamant. Però, és clar, com
que era un morter molt gros, aquella serp no el va poder moure. No el va poder moure i es va
enrotllar en el morter, ben enrotllada i diu que allàva morir la serpent. Això és la versió que jo he
sentit explicar de la meva mare, que a la meva mare li havia explicat el seu pare.


