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PRÒLEG 
 

 Des de sempre he recordat les llegendes, contes i rondalles que l’avi, 

l’avia, la mare i els tiets m’explicaven de ben petit;  dracs descomunals amb 

grans ales i foc pels queixals,  bruixes amb berrugues i escombres voladores, 

gegants que guarden coves misterioses, belles princeses encantades i follets 

entremaliats eren alguns dels protagonistes d’aquestes fantàstiques històries 

entre altres grans i petits éssers fantàstics. 

 

 Durant els meus anys d’esplai , campaments i colònies, he tingut la 

oportunitat de voltar per diferents zones de Catalunya i  sentir llegendes i 

rondalles pròpies de cada zona  que incorporava directament dins el meu 

repertori propi. Aquestes historietes m’han estat molt útils amb els nens i nenes 

i m’han suggerit en més d’una ocasió diferents jocs per als campaments.  

 

És per aquestes raons que m’he decidit a fer un petit recull d’aquestes 

historietes que tant m’han captivat i continuen captivant a mi i a molts nens i 

nens i també com no a alguns – per no dir la gran majoria – dels adults. 

 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Tota terra te la sort de poder comptar amb un recull de llegendes, contes 

i rondalles que estan en la tradició oral  i en la ment de persones ancianes que 

les conten amb tendresa i il·lusió a qui sap parar l’orella. La tradició oral és la 

principal font d’aquestes històries que al llarg d’un mil·leni han estat confiades 

a les successives generacions de manera oral i actualment comencen a ser cada 

vegada més recollides i escrites.  

 

 Els contes, llegendes i rondalles són històries de fàcil comprensió tan per 

als més petits com per als més grans de la casa.  Cada conte, cada rondalla, cada 
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llegenda mostra el món a la seva manera, amb els ulls dels personatges que 

intervenen en la història  i amb les característiques pròpies de cada cultura i 

generació.  

 

Que és un Conte?  

 El conte és, segons el diccionari, “una narració, generalment breu, d’un fet o 

una sèrie de fets reals, llegendaris o ficticis, amb la intenció d’entretenir, divertir, 

moralitzar, etc.”.  Però també podríem definir un conte com una caixa de 

sorpreses, una obra d’art que ens ha estat confiada, un somriure en paraules, un 

canut de sentiments.. i moltes més maneres que, potser sonen menys sèries i 

cursis, però que són igual de vàlides que la primera. 

 

 Podríem classificar es contes de diferents maneres tenint en compte 

diferents aspectes: 

1. SEGONS L’ARGUMENT podríem diferenciar entre contes de fades, contes 

burlescos, paràboles de la natura, narracions i històriques. 

2. SEGONS LES RELACIONS ENTRE ELS PERSONATGES els dividiríem en contes 

d’animals – salvatges, domèstics - , contes tradicionals – adversaris, 

parents, auxiliadors sobrenaturals. 

3. SEGONS EL FONS TEMÀTIC els classificaríem com a contes d’aventura, 

contes del bé i del mal, contes mitològics... 

4. SEGONS LA SEVA PROCEDÈNCIA trobaríem set grans grups: tradició 

nòrdica, tradició anglosaxona, tradició negro-africana, tradició 

oriental, tradició sud-americana, tradició nord-americana i tradició 

mediterrània, essent aquesta última on trobaríem els contes de les 

terres catalanes. Cada tradició narra diferents temes i de diferent 

manera tot mostrant-nos cada una les tradicions i maneres de veure la 

vida pròpies de cada zona. 
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Que és una Rondalla?  

És un relat o narració en prosa, de tradició oral i de caràcter anònim, que 

conta fets imaginaris, desenvolupats amb uns personatges, un argument i un 

espai determinats, i que té  unes fórmules fixes d'inici i acabament del relat.  

Els seus personatges s’escapen de la rígida moral del bé i del mal. La 

rondalla explica la solució d’un conflicte superant totes les situacions per més 

complicades que siguin. 

A més les rondalles pertanyen a un patrimoni col·lectiu que remet a la 

cultura indoeuropea. 

 

Hi ha tres grans grups de rondalles:  

1. LES RONDALLES MERAVELLOSES: Hi intervenen éssers humans dotats de 

facultats sobrenaturals i objectes posseïts de virtuts màgiques.  

2. LES RONDALLES D'ANIMALS: Els protagonistes són animals 

personificats, la fam és quasi sempre el mòbil que provoca el 

conflicte.  

3. LES RONDALLES DE COSTUMS: Aquestes es consideren més tardanes en 

el temps que les meravelloses i, per això, poden reflectir millor els 

modes de vida de la societat agrària. Hi  intervenen persones que es 

comporten de  manera humana i resolen els conflictes plantejats sense 

cap ajuda meravellosa.  

 

Tipus de personatges que apareixen  a les rondalles: 

A les rondalles hi sol haver 7 tipus de personatges - tot i que no sempre 

apareixen tots - : l'heroi, el fals heroi, l'agressor, el donant de l'objecte màgic, la 

víctima, i els auxiliars de l'heroi.  

L'heroi reacciona davant de les exigències del donant per poder disposar 

dels objectes màgics i es casarà amb la princesa: té com a antagonista l'agressor 

que s'enfronta amb el protagonista o participa en el combat.  
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El donant és el més habitual en les rondalles meravelloses i s'encarrega 

de transmetre l'objecte màgic a l'heroi. L'auxiliar és el personatge que ajuda el 

protagonista. En les rondalles meravelloses té un caràcter màgic o sobrenatural.  

En les rondalles meravelloses sempre apareix una dona en el paper de 

princesa que és qui exigirà la realització de les tasques més difícils, imposarà 

una marca que diferenciarà l'heroi dels altres personatges, descobrirà així al fals 

heroi i acabarà casant-se amb l'autèntic heroi, matrimoni que transformarà 

l'heroi en un ésser madur i poderós. 

 

Que és una llegenda? 

 La llegenda és una narració, oral o escrita, d’aparença més o menys 

històrica, però en realitat amb una major o menor proporció d’elements 

imaginatius. 

 Les llegendes tracten personatges històrics o que es tenen com a tals: 

follets, tresors ocults, les dones d’aigua, les bruixes, la gent dotada de poders 

màgics i no sempre benignes. 

 Les llegendes es relacionen generalment relacionades amb una persona o 

un grup humà, o amb un monument, un lloc o un territori. Acostumen a 

agrupar-se en cicles entorn un centre d’interès: protagonista, esdeveniment, etc. 

Poden ser religioses, profanes o mixtes, segons el tema que desenvolupen. 

També poden ser populars, erudites o fruit d’una combinació d’elements del 

dos orígens. 

 

ALGUNS DELS PROTAGONISTES DELS CONTES, LLEGENDES I RONDALLES 
 

Catalunya és aquell petit país al sud-oest d'Europa pel qual han anat 

passant al llarg de la història un munt de gents: celtes, ibers, fenicis, grecs, 

romans, visigots, àrabs, castellans, francesos...i tots, poc o molt, han deixat la 

seva petja. Per això la mitologia catalana es perd entre un munt de rondalles i 

contes populars 
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Dracs 
 

“Mentre a quasi totes les mitologies el drac és el símbol 

fecundador de les aigües, de la terra verge... , és una deïtat protectora 

de les aigües vives, dels fruits meravellosos, dels tresors amagats. Pel 

cristianisme, en canvi, el drac és l'encarnació del mal. En els mites 

cristians es produeix l'enfrontament del llinatge humà contra el drac 

monstruós. L'heroi combat a pit descobert contra el drac. L'heroïna 

rendeix la bèstia d'altra manera: s'hi lliura, l'amanyaga i li treu el verí 

mortal... A Catalunya el combat contra el drac té un mostrari 

considerable.” 

 

A l'estany de Banyoles hi vivia una draga, descomunal: amb ales de rat-

penat i una cresta amb pues des de l'espinada fins a la punta de la cua. Tenia 

una fam adient al seu aspecte, és a dir, monstruosa: es cruspia remats sencers i 

malmetia les collites de la comarca. Van arribar a un pacte: cada dia li portarien 

una criatura, un dia nen, l'altre nena. El propi Carlemany en persona, matadracs 

professional, ho va provar però va ser en debades; el drac va fer saltar en bocins 

la seva espasa Joiosa. Va ser Sant Mer, venerable ermità del desert, el que vestit 

de sac i amb un gaiato i una estola es va atansar al cau del drac, li va llençar 

l'estola al damunt i, al punt, la bèstia es va amansir, seguint al sant onsevulla 

que aquest anés. Van morir tots dos a l'hora, molt de temps després. 

A Sant Llorenç de Munt, al Vallès Occidental, els moros al retirar-se van 

deixar una cria de drac que, al fer-se gran, es va dedicar al que es dediquen els 

dracs: atemorir la gent, menjar remats, segrestar donzelles... Fins que el comte 

de Barcelona, Guifré el Pilós es va arromangar i, armat amb una llarga llança i 

una branca de roure per escut es va enfrontar a la mala bèstia. El comte, al mig 

de la batussa, sense adonar-se, va creuar la branca i la llança formant una creu i 

el drac, ai las!, es va tornar mansoi.  

Al castell de Vilardell (Sant Celoni, Vallès Oriental) també niava una 

bèstia d'aquesta mena, i el cavaller Soler de Vilardell, armat d'una espasa de 

virtut que fendia les roques i partia els roures, regal de Sant Martí i, atenció a la 

jugada!, guarnit d'arnesos ben lluents ell i cavall que tot plegat semblaven un 

mirall. El drac al veure's reflectit va restar esglaiat, oportunitat que va saber 
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aprofitar el cavaller per clavar-li un bon cop amb l'espasa i deixar-lo fregit allà 

mateix. A l'alçar l'espasa per celebrar la victòria la sang de la fulla li va 

regalimar fins al braç i el va emmetzinar.  

Tenim també dracs a Soriguera, Pallars Sobirà, a qui el cavaller de 

Malmercat li atiava els gossos per fer-los sortir del cau.  

N'hi havia al tossal de Llívia, a la Cerdanya, que fou vençut per un tal 

Llívia, que donà nom al lloc, plantant-li cara amb un escut on tenia una gran 

creu dibuixada.  

Menció a part mereixerien el drac de Sant Jordi, que segons la tradició 

tenia residència a Montblanc o a Rocallaura totes dues poblacions a la Conca de 

Barberà, però també n'hi ha qui afirma que residia a Sant Jordi (Baix Empordà) i 

inclòs a El Tallat, prop de Rocallaura (Urgell), o la que es recull al Tirant lo 

Blanc, que parla del drac que va matar un tal Espèrcius. 

 

Bruixes 
 

Amb l'arribada del cristianisme, les creences ancestrals 

van intentar ser suprimides. Una manera de fer-ho va ser 

cristianitzant els esperits i déus d'abans, així santa Bàrbara i 

sant Marc, protegirien del tro, sant Antoni Abad protegiria el 

bestiar, sant Joan Baptista les aigües, etc., etc. 

L'altra tendència va ser l'anatema: les antigues 

divinitats eren el mal, dimonis i mals esperits. Així els palaus de 

cristall de les dones d'aigua es van tornar coves fosques, 

sinistres. De noies boniques van tornar-se velles lletges i 

esparracades. de fades benefactores van passar a ser fades 

maleïdes: les bruixes 

 

El poder de les bruixes és adquirit mitjançant un pacte amb el diable, 

coneixen les virtuts de les herbes, poden embruixar i convocar pedregades.  

ALGUNES BRUIXES  

Dosrius.- Quan el rector preparava la comunió li va aterrar la bruixa als 

peus. La bruixa enfadada li va prendre la caldereta dels aspergis. La van trobar, 

abonyegada en un lloc llunyà.  
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Girona.- és una de les gàrgoles de la catedral. Diuen que va passar amb el 

sac de les pedregades quan van sonar les campanes. ella i pedregada van 

quedar petrificats per sempre. 

La Quar.- les nits de lluna vella fa ballar els follets de la contrada. la resta 

del temps fila llana i viatja per veure les veïnes.  

Vallgorguina.- Viu sota la Pedra gentil. Des d'allà convoca altres bruixes 

per fer pedregar.  

Vilopriu.- Un dia que a Vilopriu feia una gran pedregada, es va sentir com 

a dalt dels núvols deien: "Pepa, gira't per aquí!". Van engegar uns quants trets al 

núvol amb bales beneïdes. L'endemà la sastressa del poble, que es deia Pepa, va 

comparèixer amb la cama trencada.  

Arenys de Munt.- Un capellà els va engegar una puntada de peu i la 

sabata va enfilar-se núvols amunt. La van trobar més enllà del terme i tota 

masegada.  

del Canigó.- Es reuneixen al cim del Tretzevents. des d'allà criden les 

pedregades picant amb una verga tres cops damunt l'estany de Calandrà.  

Llers.- Van encapçalar una expedició de totes les bruixes de l'Empordà per 

aterrar el campanar de Figueres. El campaner va reaccionar a temps però, 

encara ara, el campanar resta estroncat.  

Sarroca de Bellera.- Es va endur un nadó sense que ningú se n'adonés.  

de Terrassa.- S'ajunten al pla del Bonaire i provoquen pedregades orinant juntes 

en un forat i picant el líquid amb unes vergues. 

Vallbona de les Monges.- Viuen en coves que hi ha en un tossal proper. 

sempre van descabellades i més es pentinen quan plou i fa sol. 

 
El Diable 
 

 

El diable és l'esperit maligne, enganyador, destructiu, 

una força natural personificada que desplega tot allò que és 

distint. Totes les promeses de plaers i riqueses, de domini i de 

poder a canvi de vendre's l'ànima al diable tindran l'Infern com 

a desenllaç. 
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Rep diferents noms Satanàs, Llucifer, Banyeta, Banyut, Peu de Boc. També 

se l'anomena Barrufet, Barrumbo, Mafumet, Fumat, Mal Esperit, Mala Bèstia, 

Maligne... És com una divinitat oculta, el poder de les tenebres, el seu reialme és 

sota terra.  

Una especial dèria del diable han estat les obres d'enginyeria, d'entre les 

quals molts ponts antics: Martorell, Ceret, l'aqüeducte de Tarragona... 

 

Els Follets 
 

 

 

 

Els nostres genis menuts estan segurament 

emparentats amb els penats i lars romans, o els silfs i 

gnoms de les muntanyes nòrdiques, o amb els nans minaires 

que custodiaven els tresors subterranis. Però els nostres 

genis menuts tenen un caire més casolà: viuen a les cases 

amb la gent, són d'un tarannà trapasser i murri però no 

són venjatius ni cruels. 

 

 

 

El follet, minairó, cameta coixa, gateta negra, mà peluda,... i molts altres noms 

que rep segons la contrada, és un personatge molt estès dins la mitologia 

catalana i, amb qualsevol d'aquests noms pot trobar-se a quasi tota la geografia 

catalana. 

Tenen la pinta d'un homenet, amb una barretina vermella i una ganyota a 

la cara entre múrria, desagradable i juganera. Eren estimats per la bona gent, 

per la quitxalla,... hom els deixava un gerricó de mel, una panera amb fruites, 

una safateta amb pastissos casolans. Els follets donaven gra a les bèsties, 

escombraven, feien els llits, però a canvi es dedicaven a molestar a aquella 

persona que ho havia d'haver fer. No se sabia com guanyar-los ni com perdre'ls: 

a vegades si tot ho trobaven bé, ho capgiraven tot. A vegades, per treure'ls, 
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s'escampaven pels passadissos de la casa grans de mill, d'escaiola, per tal que, 

amoïnats per endreçar-los, es cansessin i pleguessin.  

ALGUNS FOLLETS: 

Follets de campanar: Donat que el toc de campames foragitava els éssers 

boscans, el follet de campanar intentava impedir que el campaner fes la seva 

tasca entortolligant les cordes.  

Follet familiar o Patufet: És l'esperit benèvol i protector de la llar que 

cuida els interessos de la família. Va de nit a les cases i controla que tot estigui 

en ordre, cuida el bestiar i apallissa les mestresses que no han deixat la llar com 

cal. 

Els Minairons, anomenats també manairons, menairons, diablorins i 

femilians, són una mena de lemmings que habiten la zona dels Pirineus. Diuen els 

que els han vist que són com un eixam de mosques però molt més petits. Hom 

els guarda tancats en un canut de posar agulles, i, dins el canut n'hi caben a 

milers.  Quan el seu posseïdor destapa el canut, els minairons pregunten: "Què 

farem?, Què direm?" si es dubta i no se'ls mana una feina o se'ls dóna conversa o 

se'ls mana tornar al canut abans de que repeteixin la frase tres vegades, maten 

l'amo. Per molt dura que sigui la tasca , l'enllesteixen en un obrir i tancar d'ulls. 

Diuen que les cases dels Pirineus que han prosperat més ha estat gràcies a que 

en un moment o altre han posseït el canut dels minairons. 

Els Gambutzins són follets que prenen forma d'ocellots negres i no els 

agrada sortir de dia. Les nits més fosques volen en grups damunt els boscos i 

ciutats. Sipareu bé l'orella els sentireu respirar de manera molt sorollosa. Cal 

evitar-los la nit de Sant Joan, doncs són especialment perillosos. Se'ls 

anomena també gambos i gamusins. 

 

“On son avui els follets? No ho sabem, però difícilment sabrien circular pels nostres pisos 

estrets, sense racons, ni secrets, ni misteris, amb el televisor tot el dia engegat, sense llocs d'ombra, 

sense el caliu de la llar de foc, sense portes que grinyolin, ni escletxes per on xiuli el vent...” 
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Encantades i dones d’aigua 
 
De bon començament, el sol que naixia cada matí, i la 

lluna, ara creixent, ara minvant, que sortia als vespres es 

reflectien a les aigües del mar i dels estanys. L'aigua, font de 

vida té els seus esperits: les   

dones d'aigua, esperits subtils i lleugers que s'hi banyen i s'hi 

escolen. Hom les anomena, segons la contrada: goges, aloges, 

llufes, paitides... 

 

El nom d'Encantades el reservarem a aquelles dones 

(humanes) que per algun motiu han estat castigades pel fat i 

purguen els seu càstig. 

 

Als Pirineus les dones d’aigua són les deesses de les seves aigües, habiten 

dins de gèlids i blaus estanys, en els torrents i salts d’aigua, en les fonts dels 

boscos, en humides coves amb corrents subterrànies i llacs cristalins. Agafen 

forma de bellíssimes donzelles, d’ulls blaus o verd intens, amb llargues 

cabelleres dorades com cascades que cauen fins als seus peus.  

Van nues o amb vestits gairebé invisibles que dibuixen el seu bell cos. 

Algunes d’elles poden arribar a tenir ales o cua de peix. Són molt molt joves, 

mai es fan velles, però no son immortals. Alguns cops han estat vistes sota els 

salts d’aigua pentinant-se. 

Com a deesses que són poden conduir el destí dels humans que 

s’apropin fins a elles, alguns cops afavorint-les, alguns cops jugant males 

passades als aventurers que dins els seus dominis s’apropen massa. 

 
ALGUNES DONES D’AIGUA: 

Les llufes són éssers eteris, de figura femenina i bellíssimes. Són molt 

sentides, agraïdes a qui els fa bé, però esquerpes a qui els fa mal. Es diu que són 

elles qui provoquen els ecos o torneveus enganyosos de les muntanyes  

A Pals es coneixen com a Llufes unes "encantades de vent i de fum que 

semblaven una alenada i que eren les dones més boniques que mai s'hagin pogut veure" 

qui vivien a prop del castell. Un dia un pagès va exclamar "Voto a les llufes!" i a 

partir d'aquell moment li abocaren els sacs de gra, li desfeien el llit... fins que, 
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després de rumiar molt, pensà en les llufes i, pel que pogués ser, les beneí. 

L'ordre tornà a la casa.  

Les Aloges. Al Pla de l'Estany, prop de l'Estany, al peu de la serra de 

Sant Patllari, hi ha el bosc de les Estunes, amb llargs esvorancs penetrats per les 

arrels dels roures i les alzines. Endins, endins, através de fondes galeries 

s'arriba a un palau meravellós on viuen les aloges. Les aloges, de nit, a la riba de 

l'estany, filaven fil d'or i teixien amb telers de cristall i llançadores d'ivori. A 

l'estany també sortien a mirar-se a l’aigua de l’estany utilitzant-lo com a mirall i 

a fer bugada. Una vegada es veu que una vella de Banyoles que havia anat a fer 

llenya a Sant Patllari, se li va fer de nit i va topar-se amb les aloges. Va quedar 

esmaperduda i va demanar pietat a les dones d'aigua. En veure-la tan vella es 

van compadir i la van deixar anar a canvi de que els rentés les robes. En paga li 

van fer tancar els ulls i parar la falda, li van omplir i li van posar com a condició 

que no mirés fins arribar a casa. Quan va arribar va veure que la falda era plena 

d'unces d'or. Una veïna seva, gelosa, va voler fer el mateix. Es va fer trobadissa i 

es va repetir la història, però no va poder aguantar i a mig camí va mirar la 

falda. Quin desencant! Era segó del que mengen les gallines. El va llençar. Al 

arribar a casa va veure, enganxat a la falda, pols d'or, que eren les poques 

engrunes de segó que li havien quedat enganxades. Va sortir corrents a buscar 

el segó però el vent se l'havia emportat. Les aloges encara riuen ara. 

Les Goges. L'amo de Can Prat un capvespre, passant pel Gorg negre de 

Gualba, va veure una dona d'aigua mentre es pentinava, i se'n va enamorar 

perdudament. Li va declarar el seu amor i ella l'advertia del risc que corria, 

però tant va fer-se pesat, que es van casar i la goja va esdevenir mestressa de 

Can Prat. van tenir un fill i una filla. Un dia discutint sobre si era millor plantar 

moresc o blat ell li va retreure que no entenia res de cultius essent com era dona 

d'aigua. Immediatament se’n va penedir, però ja era tard, havia dit en veu alta 

la veritable natura d'ella. La dona va fugir corrents cap al Gorg Negre. No la va 

veure més, però a les nits la dona tornava al mas i acotxava els seus fills i les 

llàgrimes , al caure, es tornaven perles, que l'amo recollia sense arribar mai a 

imaginar d'on venien. 
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“Amb les aigües contaminades que tenim a l nostre país, que n'hem fet de les lleus, fugisseres 

i encantadores dones d'aigua?” 

 

Gegants 
 

 

 

 

El seu origen es remunta al principi dels temps. Sovint els 

gegants de les rondalles són afamats ogres amb ganes de menjar 

criatures humanes. Però també els n’hi ha de protectors i 

alliberadors contra els opressors. 

 

 

 

 

Un dels gegants llegendaris més importants als Pirineus va ser els 

cavaller Roldan qui damunt el seu cavall recorria les muntanyes dels Pirineus 

perseguint i matant sarraïns. Havia nascut de bona estrella i no podia morir per 

culpa d’espasa ni arma blanca cosa que el feia encara més temut que no pas 

forçut. Als Pirineus queden mostres de la seva extraordinària força com ara 

grans precipicis fets amb la seva espasa, dòlmens, etc. 

 

El Moro Ferragut havia de lluitar amb Roldan. Aquest i Ferragut , per 

evitar la batalla i els morts i ferits que comportaria van decidir jugar-se-la en un 

combat singular. Van lluitar durant set dies, només reposant de nit. Tan lluitar 

es van fer amics i un dia el moro li va explicar que només tenia un punt feble: el 

ventre, però el duia protegit per una pedra. En Roldan també tenia un punt 

feble, la planta dels peus, però se'n va cuidar prou d'explicar-li res. A la 

matinada, Roldan li va robar la pedra i, d'un cop de puny al ventre, el va deixar 

estacat allà mateix, a Núria, a la Fossa del Gegant. 
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ALGUNES LLEGENDES 
 

La llegenda de "La pixarrada del diable" 
 

Fa molts anys, quan el bisbe Ermengol va prendre possessió del Bisbat 

d´Urgell a la Seu d´Urgell, es va dedicar a la construcció de camins i ponts per 

millorar les comunicacions. 

Va fer arreglar el camí que va des de la Seu a Oliana i va fer construir els 

ponts del congost que hi ha prop d’Organyà, on una roca té una taca verda que 

s’accentua els dies d’humitat i que es coneguda com "La pixarrada del diable." 

Volia construir tres ponts per poder travessar bé el riu Segre en aquell indret i 

va portar fusters i mestres d’obra de tots els voltants. 

Es van beneir els llocs on s’havien de construir les pilastres i van 

començar a fer feina. Al dia següent de fer-les apareixien enderrocades sense 

cap motiu explicable. 

El bisbe va pensar que això podia ser obra del dimoni i juntament amb 

els canonges de la Seu d’Urgell, una nit van anar a veure que passava. Hi va 

haver una tempesta forta i després va venir la calma. A mitjanit va aparèixer 

una figura horrible, vermella com una brasa amb una capa de fum i una barrina 

de foc. El bisbe Ermengol li ordenà que es rendís en nom de Déu. El diable 

llençà la barrina i va caure sobre un gingebre. L’agafen i el pengen en una roca 

al final del congost on moltes persones el van a veure mentre duren els treballs. 

El dia de Nadal es van inaugurar els ponts amb la presència de molt 

personatges importants: senyors , canonges... Quan va començar a passar la 

gent, el diable va pensar que si creixia el riu Segre seria la seva venjança. Per 

això va fer una gran pixarrada, però solament va quedar una ratlla marcada a la 

roca com a senyal de la seva ràbia. 

Des d’aquells moments, aquesta ratlla verdosa i humida que es veu a la 

penya que marca les acaballes del Congost dels Tres Ponts, anant cap a la Seu, 

es coneguda amb el nom de La Pixarrada del Diable. 
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La llegenda de “La Cabra d’Or” 
 

Hi havia una vegada uns viatjants que transportaven monedes d'or i de 

plata embolicades amb pells de cabra i de cabrit. Havien de dur aquestes 

monedes a Barcelona, ja que comerciaven amb la banca. 

Però quan eren a Artés, un poble de la comarca del Bages, un grup de 

lladres els van robar tota la riquesa que transportaven. 

Era molta la gent del poble que, units a aquells viatjants, van sortir per 

capturar els bandolers, els quals havien enterrat els diners amb fulles de banús, 

en un punt des d'on es veien set torres de les quals avui sols en queden dues.  

Una d'elles és la del campanar vell d'Artés, que ha estat reconstruïda no 

fa pas gaires anys.  

Els pobres viatjants, amb la resta de camperols, buscaven per tot arreu 

desesperats. Ni amb pèndols van poder localitzar aquell tresor tan valuós.  

Els bandolers havien fugit com esperitats cap a la frontera francesa per 

no ser capturats. Se suposa que s'emportaren el secret d'on havien enterrat els 

diners a la tomba.  

Actualment molta gent continua intentant trobar aquest tresor tan 

inquietant, sobre el qual circula el rumor següent:  

"Si vols trobar la cabra d'or, 
cal que et situïs just al punt 

des d'on puguis veure aquests set campanars: 
el de Calders, el d'Avinyó, el d'Horta d'Avinyó, 
els dos d'Artés, el de Sallent i el de Cabrianes" 

 

 

La llegenda de “L’ull De Vidre” 
 

Fa molts i molts anys en un poble anomenat Salàs hi havia un home que 

es deia Pau Alborni, tenia un soci i anaven molt sovint a la mina de Salàs . 

Un dia el soci de Pau Alborni va trobar plata.  

Com que Pau Alborni era tant avariciós, li va clavar el pic al cap i el va 

carregar al cavall, però el cavall no volia portar-lo a fora perquè pesava molt. Va 
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aixecar les potes i li va treure l'ull de vidre a Pau Alborni. Aquest enfadat va 

matar el cavall amb el pic i els va deixar allà a la mina .  

Al poble de Salàs (Pallars Jussà) hi havia la casa d'un bruixot i amb la 

plata que tenia de la mina Pau Alborni li va demanar un ull. El bruixot li'n va 

oferir un de vidre que ho podia veure tot encara que el deixés en qualsevol lloc. 

Cada dia anava a la mina a treballar i els morts: el soci i el cavall, encara 

hi eren .Un dia va agafar una mina i la va fer explotar, els morts van quedar 

dins.  

Pau Alborni va trobar núvia i es van casar. Anava cada nit a treballar a 

Senterada i deixava l'ull damunt la taula. Una nit va ploure i no podia tornar a 

casa. La dona estava avorrida i va cridar a un exnuvi i van tenir relacions 

amoroses a l'habitació on estava l'ull de vidre. Pau Alborni ho va veure tot.  Va 

arribar a casa i va matar la seva dona.  

El dia de la fira d'animals de peu rodó que se celebra a Salàs, Pau Alborni 

estava passejant i va veure l'exnuvi de la seva dona, llavors amb l'ull de vidre 

màgic va fer caure una biga sobre el cap d'aquest noi i el va matar.  

 

La llegenda de “La Bruixa de la Pinta d’Or” 
 

Hi havia una família que vivia en una granja on hi tenien vaques. La filla, 

que era ja una noia, les munyia i els seus pares anaven a vendre la llet prop de 

Mataró. La noia tenia un promès i el promès l'anava a veure a la granja, i de 

vegades es quedava fins el dia després.  

Un dia el pare i la mare van anar a vendre la llet com cada dia i el promès 

va anar a trobar-se amb els pares de la noia per després tornar a la granja tots 

junts. Va començar a ploure, la riera es va omplir, es va emportar els pares i el 

promès de la noia i van morir.  

La noia, en saber això, va decidir que no volia ni la granja, ni les vaques i 

ho va donar als pobres.  
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Ella va anar a  viure prop de Burriac amb la seva tieta, que era una mica 

bruixa. La seva tieta se l'estimava molt i un dia li va regalar una pinta d'or que 

era màgica.  

 

La noia, quan va ser gran se'n va anar a viure sola també  prop de 

Burriac. Moltes vegades anava a unes reunions de bruixes on les senyores que 

hi havien tiraven pèls de cabra per cridar el mal temps i la Bona Dona, que així 

li deien, no volia que hi hagués mal temps a Argentona i els ajudava, quan les 

bruixes tiraven pèls de cabra perquè plogués ella feia  que no plogués i en 

èpoques de sequera reunia núvols a Burriac i els portava a Argentona.  

 

La llegenda de “La Colzada Freda” 
 

A Cardona s'explica que a finals de segle XIX, Andreu Cardona, àlies el 

Ganyada, després de treballar a la vinya, tornava cap a casa seva.  

Passant per la Colzada Freda, va sentir uns sorolls estranys de carros 

tibats per algun animal. Notava aquella fressa, cada cop s'hi acostava més, però 

no veia res. Desesperat, va dir:  

- Prou!  

I aquell soroll va desaparèixer com per art de màgia. En una altra ocasió, 

més o menys a la mateixa època, una germana de l'Andreu Cardona i tres noies 

més tornaven a la nit de treballar a la fàbrica de la Plantada, quan en passar per 

la Colzada Freda de cop i volta, se'ls va aparèixer una mena de gat, molt gros, 

negre amb dos ulls molt lluents, que les va espantar moltíssim.  

Tant el tenien al darrera com al davant. Atemorides fent una pinya, van 

continuar caminant i, en trobar-se a l'alçada de la torre dels moros, el gat va 

desaparèixer.  

En aquells anys molta gent, en passar per la Colzada Freda, sentia sorolls 

estranys, com de cadenes arrossegades. 
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Tots aquests fenòmens deixaren de passar quan un dia els estadants de la 

torre dels Moros, trobaren una caixa plena d'or en una paret de pedra seca que 

voreja el camí en aquest lloc. 

 

La llegenda de “La Torre del Cadell” 
 

Diu la llegenda que un dia va passar per la torre una captaire demanant 

almoina. La mestressa la va fer fora i la captaire, en sentir-se maltractada, li va 

pronosticar que infantaria tants nens com cadells tindria una gossa que per allà 

voltava. 

Un dia que el senyor era de cacera, es va posar de part i varen néixer set 

infants. La mestressa, presa de remordiment en recordar la maledicció, escollí 

un dels vailets i va manar a la llevadora que matés els altres sis. Quan ho anava 

a fer es va ensopegar amb l'amo, que li va fer confessar tota la veritat. Aquest va 

encarregar-li que portés els nens a una dida perquè els criés, però li va prohibir 

dir res a la mare de les criatures. 

Van passar els anys, i aprofitant una festa, el senyor va convidar tots els 

fills que la mare creia morts, els vestí tal com pertocava als fills d'un cavaller i 

els presentà a la mare. Aquesta, en veure's descoberta, va caure fulminada. 

 

La llegenda del “Cavall Bernat” 
 

El cim més emblemàtic de tot el massís de Montserrat és sens dubte el 

Cavall Bernat. La llegenda del seu origen diu que a un llenyataire que havia de 

transportar feixos de llenya al Llobregat el diable li va prestar un cavall 

anomenat Bernat, ràpid com un llampec, perquè l'ajudés en aquesta feina. 

"Cavall Bernat, Cavall Bernat, baixa la llenya al Llobregat" diu que deia el 

llenyataire al cavall. 

Però qui fa pactes amb el diable alguna cosa ha de donar a canvi. La 

condició imposada pel diable va ser que al cap de deu anys el llenyataire li 

havia de proporcionar un altre cavall de característiques similars. 
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El llenyataire es va fer ric gràcies a l'ajuda del cavall Bernat però el dia 

que es complien els deu anys, el diable li recordà la promesa que el llenyataire 

ja havia oblidat. Davant d'això, la seva muller va pregar a la Verge i una llum va 

omplir l'indret. Després de l'ensurt, el diable i el cavall Bernat havien 

desaparegut i en el seu lloc s'alçava una pedra assenyalant el cel. 

 

La llegenda del “Fra Garí” 
 

Diu la llegenda que l'ermità Fra Joan Garí va rebre l'encàrrec de 

deslliurar del diable el cos de la filla del comte Guifré. Però el diable el temptà i 

Fra Garí va assassinar la filla del Comte. Un cop es va adonar del que havia fet 

va anar a Roma a cercar el perdó del Papa. Aquest va escoltar el relat de Fra 

Garí i li va perdonar els seus terribles pecats imposant-li per això una 

penitència: Havia de caminar a quatre grapes fins que un nen li digués "Garí, 

posa't dret, els teus pecats et són perdonats". 

Fra Garí va tornar a Montserrat complint la penitència imposada pel 

Papa. Hi va arribar corbat i amb el cos tan deformat que gairebé no semblava 

un home. El Comte Guifré va organitzar una cacera per Montserrat i allí van 

trobar a Fra Garí. Ningú el va reconèixer i es van meravellar tant del seu aspecte 

que se'l van endur a Barcelona dins una gàbia per exhibir-lo a la Cort. Dies 

després, la dona del comte Guifré va parir un fill que vuit dies més tard es va 

acostar a la gàbia de Fra Garí i li va dir "Garí, posa`t dret, els teus pecats et són 

perdonats". 

Guifré i Garí es van dirigir a Montserrat, al lloc on Garí havia enterrat la 

filla del Comte. Allí van exhumar les restes per endur-se-les a Barcelona i 

miraculosament van trobar el cos incorrupte de la noia. Havia estat salvada per 

la Verge en el darrer moment. 

La cova de Fra Garí es troba situada a la banda del cingle i a una vintena 

de metres d'alçada del Camí de Sant Miquel. 
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La llegenda de “el Pont del Diable” 
 

Vet aquí que en aquell temps de l' Imperi Romà, en què a Roma hi 

manava l'emperador Trajà, hi havia un pastor de Tarraco que vivia en una 

petita cabana, a prop del riu Francolí. 

Un bon dia, arribada la nit, se'n va anar a dormir. Va somiar que havia 

construït un aqueducte per portar l'aigua del Francolí a la ciutat. Quan en 

Miquelet es va despertar, es va dir a si mateix: “Ahhhh! És una bona pensada! 

Prepararé les eines i treballaré.” 

Però quan va preparar les Eines per fer-ho, comprovà que tan sols tenia 

pedres. Estava preocupat. “ Ja tinc la solució! Aniré a casa del senyor Joaquim i li 

demanaré ajuda.” 

El senyor Joaquim era l’home més ric de la ciutat, a qui agradava 

aprofitar l'aigua. En Miquelet tot decidit li va dir: “Senyor Joaquim, jo sé com 

portar l'aigua del Francolí a la ciutat: ajuntant els dos turons amb un pont o 

aqüeducte.” 

I en Joaquim li va contestar: ”És clar, Miquelet, d'ençà que et conec, veig que 

ets un home intel·ligent i que només vols el bé de les nostres terres. Et diré un parany 

per aconseguir el que vols. Vés a casa, beu un got de vinagre del celler i pronuncia 

aquesta paraula: "SATANÀS"  

En Miquelet li donà les gràcies a en Joaquim i tot decidit enfilà cap a casa. 

En un racó del celler, tenia la bóta de vinagre. Va beure'n un got i acalorat cridà: 

“SATANÀS! 

Es van començar a moure els rocs d'aquell celler, va aparèixer el diable i 

el pastor Miquelet, li va demanar la feina: "Construiràs un pont que porti l'aigua 

del Francolí a la ciutat de Tarraco." 

Acabada la feina, el diable va tornar, amb la cua entre les cames, ben 

cansat i enrabiat, cap a l'infern. 

Des de llavors el lloc es coneix com "El pont del Diable" i encara, avui, es 

pot veure a les afores de Tarragona. 
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Les llegendes de “La Formació dels Pirineus” 
 

Conten que Déu va crear el món completament pla, i després volgué fer-

hi relleus. Amb un sac de rocs al coll corregué per la terra i deixà anar un roc 

ací, un altre allà i els rocs creixien, creixien, fins a esdevenir muntanyes. En 

passar pel Pirineu el sac se li esquinçà i tots li caigueren a terra. 

Una altra tradició explica que hi havia un rei anomenat Túbal, que 

manava gairebé tota la terra. Tenia una filla bellíssima, anomenada Pirene, de la 

qual es va enamorar el gegant Hèrcules. La donzella es va morir i el gegant li 

volgué fer una gran tomba, com pertocava a una princesa. Acumulà damunt del 

seu cadàver muntanyes i més muntanyes, fins a formar la gran carena, que hom 

coneix avui per Pirineus. 

 

La llegenda de “El follet de la Vila d’Arbúcies” 
 

Per la vila d'Arbúcies rondava un follet que sembrava el pànic entre el 

veïnat. A l' hivern es xalava a tondre les mules, amagava els farratges, 

atonyinava els mossos de la quadra en el millor moment del són. Obria les bótes 

de vi als cellers i amagava la roba acabada de rentar a les minyones. 

Aquestes trapelleries eren festejades amb rialles a l' aplec anyal del pla de 

Mirambell, en les nits de lluna plena, on es tramaven allaus de maquinacions 

que tendien a esmenar les disbauxes que a la seva espatlla feia alguna que altre 

aprofitada i desaprensiva mestressa de casa. 

 

ALGUNS CONTES I RONDALLES 
 

“El rei dels oficis” 
 

Una vegada el rei va voler saber quin dels oficis necessitava més enginy i 

quin era el que tenia més mèrits de tots, per nomenar-lo rei dels oficis. Va cridar 

els set mestres de més anomenada de cada un dels oficis més importants i els va 
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dir: “Porteu-me una mostra d ela vostra obra i l'eina més important amb la qual 

treballeu.” 

Transcorregut un temps, el rei va convidar els mestres a un gran dinar i, 

un cop van haver menjat, cada un va presentar la seva feina, ensenyà l'eina que 

emprava més per a fer-la i va explicar les particularitats i especialitats de l'ofici. 

El forner li digué: “Senyor, jo li he portat un pa molt ros i la pala que he 

necessitat per enfornar-lo.” 

El sabater li va dir: “Senyor, jo he portat un parell de sabates molt polides i 

lluentes i l'alena que he gastat per a cosir.” 

En acabar el sabater, s'aixeca el sastre i va dir: “Senyor, jo he portat, com vós 

mateix podeu comprovar, un vestit molt bonic i molt llampant i les tisores amb què l'he 

tallat.” 

Amb rapidesa el ferrer s'aixeca i sense perdre temps mostra la seva obra. 

“Senyor, aquesta és la meva obra: un pany i una clau molt bonica i complicada i el mall 

amb què he picat l'enclusa.” 

El pellaire s’aixecà i digué: “Senyor, us porto aquesta pell assaonada molt 

suau i molt fina i la ganiveta que he emprat per a rebaixar-la i descarnar-la.” 

El fuster es va aixecar i va dir: “Majestat, mireu aquesta capseta tan bonica i 

el ribot amb què l'he polida.” 

I per últim i molt impacient, perquè ja era l'únic que quedava, el mestre 

de cases s’apropà i digué: “Senyor meu, com que no puc portar-vos aquí cap casa, us 

he portat un maó, la paleta i l'escarpa i us podré explicar com treballo.” 

Tots set van explicar al rei com havien fet aquella peça de mostra que 

portaven, quin paper hi havia jugat l'eina que li ensenyaven i fins a quantes 

altres eines havien necessitat per a poder fer allò que li ensenyaven. El rei, 

després d'haver examinat totes les mostres i totes les eines i d'haver-los escoltat, 

decidí que l'obra de més mèrit era el vestit, fet tot de mà del sastre, sense cap 

altra intervenció que una agulla petita i senzilla, mentre que tots els altres, per a 

aconseguir la seva mostra, havien hagut de posar en joc un gran nombre 

d'eines. 
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Tots els altres van començar a murmurar. El forner murmurà: “Crec que el 

rei s'ha equivocat.” El sabater va murmurar: “Penso que la meva feina té més mèrit.” 

El pellaire remugà tot dient: “Jo crec que la meva feina és de més enginy.” 

Però, davant del parer del rei, ningú no va gosar replicar i el sastre va 

quedar nomenat "Rei dels oficis". 

Un dia, el rei va demanar al sastre: Fes-me unes sabates de la mateixa roba 

que el vestit, perquè he d'assistir a una festa i vull anar-hi de vint-i-un botó. 

El sastre li contestà: “Senyor, cal que el sabater m'ajudi, perquè jo sol no ho 

puc pas fer tot.” 

El sabater va dir: “Cal que el pellaire em doni pell per fer les soles, perquè jo no 

en tinc pas.” 

El pellaire digué: “Cal que el ferrer em faci una ganiveta nova, perquè la que 

tinc ja no em va bé.” 

El ferrer va dir: “Cal que el mestre de cases m'arregli les goteres del taller, 

perquè mentre plogui, no hi puc treballar.” 

El mestre de cases digué: “Cal que abans el fuster poleixi les bigues de la 

teulada perquè, si no, la feina seria en va.” 

El fuster afegí: “Cal que el forner em faci un bon entrepà abans de treballar, 

perquè amb la panxa buida no es treballa gens bé.” 

I el forner li va dir: “Cal que el sastre em sargeixi el davantal de pastar perquè, 

si no, l'únic vestit que tinc se'm tacarà.” 

El rei se'ls va remirar a tots, els va escoltar i va rumiar molt. A la fi, va 

dir, convençut que ara l'encertava: “Us necessito a tots! Repartiu-vos la corona dels 

oficis i feu-me entre tots, si us plau, unes bones sabates!” 

I tots van treballar de valent i el rei es va poder calçar. 

 

“Anar  per Llana” 
 

Una vegada era un matrimoni que no s'avenien gens, i la dona no se 

sabia estar de dir-ho a tot arreu, contat les suposades malifetes que li jugava el 

seu home.  

Va trobar una veïna un dia que li va dir:  
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- Jo, de tu, el mataria.  

- No, matar-lo no; tampoc no hi ha per tant.  

- Doncs, si no els vols matar, encega'l i aleshores ja serà una altra cosa.  

- Com ho he de fer?  

- Mira; durant tres dies, dóna-li cansalada i ous fregits.  Cansalada i ous 

fregits treuen la vista als marits. 

Tal dit, tal fet, al dia següent, a l'esmorzar me li clava una truita amb 

cansalada i ous fregits al darrera.  

El marit s'ho menja tot content, i com que es va pensar de què anava, va 

fer el paperot i en acabat d'esmorzar ell que diu a la seua dona:  

- He esmorzat molt bé, però no sé què ho fa com si se m'enterbolís la 

vista.  

L'altra, tota contenta, no va dir sinó:  

- Ca!, t'ho sembla! De què vols que et vingui?  

A migdia altra volta me li dóna truita amb cansalada i altra vegada ous 

fregits.  

L'home, content, va endrapar d'allò més i la comèdia va durar tres dies, 

sempre dient ell que cada vegada hi veia més poc, i ella replicant-li que no ho 

creia, fins que al cap de tres dies l'home que li diu:  

- Mira, tant se val si ho creus com si no ho creus, no hi vaig mica ni gota.  

- Ai, Jesús! Així no podràs anar al treball? Vols venir que ens n'anirem a 

passeig?  

La gran murria va pensar que no n'hi havia prou amb haver-lo encegat, 

sinó que anirien a passeig vora mar i en un moment de descuit el tiraria 

daltabaix.  

Marxen cap a passig i l'home tot era comentar la seva desgràcia.  

Ella  tota contenta li deia que no en fes cas, que potser li passaria. Però se'n reia 

per sota la barba, de contenta que estava.  

Quan vet aquí que en un moment de distracció, tant i tant es van anar 

posant a la voreta del mar, que el marit li clava empenta a la dona, i ella que 
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volia encegar el seu home, i després tirar-lo de cap al mar hi va caure ella 

mentre el marit, rient des de dalt, li deia:  

- Au, vés a encegar els marits ara!  

Catacrac catacric  
conte contat  
conte finit 

 

“El Dia del Miracle” 
 

Existeix la creença que el dia deu de juliol, a les dotze del mig dia, l'aigua 

de la mar es fa dolça.   

Es conta que en la serra vivia un xica molt bella i dolça a la qual li 

agradava molt la mar. Tant que es passava els dies contemplant-la i no se'n 

cansava mai. Ella tenia una gran pena perquè volia viure a la mar, i per això es 

passava els dies plorant. Pel dia el sol li preguntava:   

—Per què plores?   

—Perquè m'agradaria viure dins la mar.   

—Però això no pot ser. A la mar sols viuen els peixos.   

I la jove continuava plorant. I per la nit la lluna li preguntava:   

—Per què plores?   

—Ai, que jo voldria viure a la mar.   

—Però això és impossible, xiqueta, ni pots viure a la mar ni tocar el cel 

amb la mà. Va, va, no plores més.   

Però la jove no tenia consol. De tant que va plorar, que en aquell lloc va 

brollar una font, les aigües de la qual  davallaven a la platja de l'Antina.   

Un dia va aparèixer un mag que li va pregunta perquè plorava i la xica 

s'ho va contar.   

—Doncs no cal que plores més, que el teu desig serà satisfet.   

I en eix moment la xica es convertí en un sirena. Al principi la xica es 

sentia feliç però després s'adonà que així no podria veure al seu amant que 

vivia a la serra. Aleshores arranca en plors de bell nou. Ara ja no hi havia remei, 

ja no tornaria a veure al seu amant.   
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A causa dels llàgrimes, tots els anys el deu de juliol l'aigua de la mar és fa 

dolça. 

I vet aquí un gos 
i vet aquí un gat 

aquest conte 
S’ha acabat. 

 

“En Sarronet” 
 

Una vegada hi havia un noi molt entremaliat i llaminer; a casa seva no el 

podien fer creure de cap de les maneres, sempre s'havia d'acabar per fer el que 

ell volia.  

Un dia, després d'haver jugat amb els seus companys, es presentà a casa i 

diu a la seva mare:  

- Mare, doneu-me cireres.  

- Aquí n'hi ha un cistell, pren les que vulguis.  

- No en vull d'aquestes.  

- Per què no, golafre, més que golafre?  

- Perquè en vull de fresques.  

- Doncs vés a collir-te-les.  

Ell que se'n va a l'hort a atipar-se'n, i quan va estar cansat de menjar 

cireres, ell que vol baixar de l'arbre; mes per moviments que feia no podia de 

cap manera. Mira enllà i veu que venia una persona, espera que passi i s'adona 

que és el senyor rector.  

El noi veié el cel obert. El crida i li diu:  

- Rectoret, bon rectoret, em voleu baixar del cirerer?  

- No puc, perquè haig d'anar a dir missa.  

Al cap d'una estona hi passa l'escolanet.  El crida i també li diu:  

- Escolanet, bon escolanet, me voldries baixar del cireret?  

- Haig d'anar a ajudar a missa, el senyor rector ja m'espera.  

Al cap d'una estona encara no passava ningú i ell desesperat només feia 

que exclamar:  
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- Maleït sia el món dolent, a veure si m'hi haig d'estar un any seguit a 

dalt del cirerer.  

Per fi va veure que venia un vellet que portava un sarró al coll i 

caminava amb molta dificultat.  

Ja d'un tros lluny el crida i li diu:  

- Vellet, bon vellet, em voleu baixar del cireret?  

- Sí home, sí, salta i posa't dins del sarronet.  

Quan ja hi era, el vellet li digué:  

- Mira, ja que jo t'he fet baixar del cirerer, has d'ajudar-me a anar pel món 

a captar i quan jo demano caritat tu cantaràs.  

- No, jo haig d'anar a casa perquè els meus pares m'esperen.  

- Tu vindràs amb mi, o si no et faré tornar a dalt del cirerer.  

En veure que no hi havia remei, hagué de seguir el vellet i callar.  

Després de molt caminar arribaren a un poble, se n'anaren a una casa i el vellet 

cridà:  

- Ave Maria.  

- Qui demana.  

- Una gràcia de caritat per l'amor de Déu.  

I llavors el vellet va donar un cop al sarró i aquest es posà a cantar:  

- Malvinatge la cirereta, malvinatge el cireró,  si hagués cregut el pare i la 

mare no fóra dins del sarró.  

Després de fer-los caritat se n'anaren a una altra casa i així fins que sentí tocar a 

missa i llavors van entrar a la primera casa que van trobar.  

- Què em faríeu el favor de guardar-me aquest sarró mentre estic a 

l'església?  

- Sí, bon home, deixeu-lo aquí mateix.  

El vellet marxa a missa i la bona dona es continua fent la feina de casa.  

Al noi, que es deia Pepet, li semblà haver conegut aquella veu i es posà a cantar:  

- Tia Maria, que passes farina trícole traco, treu-me del sarró.  

La pobra dona conegué cap allà on sortida la veu i exclamà:  

- Què ets tu, Pepet?  
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- Sí, tia Maria. Traieu-me de seguida del sac.  

El va treure de seguida.  

- Però, què hi posarem?  

- El càntir mateix.  

Feren els canvis sense perdre temps.  

Al cap d'una estona vingué el vellet i li donà el sac.  

Quan va ésser al carrer el vell, anava fent preguntes al sac, mes aquest no 

contestava; el vellet, enfadat, agafa el sac i comença a donar cops contra la 

paret. En sentir soroll el vell obri de seguida el sac, i en veure que hi havia tot 

ple de padellassos, exclamà:  

- Ah! Déu m'ha castigat, per haver abusat d'aquell pobre noi.  

Conte començat, 
ja està acabat. 

 

“La Dona Que Es Va Tornar Mig Dona, Mig Peix” 
 

Una donzella gallardíssima estava tan enamorada de la mar, que 

refusava tots els partits i deia que es volia casar amb la mar. Un dia, en una 

barqueta, se’n anà molt endins, i quan ja no veia terra, s’emmirallà amb les 

aigües i caigué a la mar, d’on no n’ha sortit més, i es convertí en mig dona, mig 

peix posseïdora d’una gran bellesa.  

En les nits de bon clar de lluna surt a flor d’aigua, fins a mig cos, tota nua 

i amb la cabellera estesa, i sembla talment una dona que es banya. Habita un 

palau submarí ple de meravellosos i sorprenents encisos. Sent una gran atracció 

pels homes, els quals procura atreure’s amb cançons deliciossísimes, sovint 

acompanyades amb un instrument de corda.  

El cant de la sirena té una atracció immensa i és difícil de poder 

sostreure’s al desig de seguir-la. L’home que la sirena sedueix és conduït per 

ella al palau submarí, on esdevé marit seu; hi gaudeix d’una vida rica i 

regalada, però es torna mig peix com ella i no pot tornar a la vida terrena. 

Encara que es presenta nua, té uns vestit preciossísims formats per tots 

els éssers marins més meravellosos i esplendents. Quan no pot atreure’s l’home 
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que desitja, s’enfureix desesperadament i desencadena els temporals més 

terribles; la fúria de l’aigua li arrenca petxines i altres elements diamantins del 

vestit, elements que després llença la mar a la platja i que la mainada va a collir 

amb avidesa per llur procedència. Són molts els gats de mar que diuen haver-la 

sentida i han fet popa a corre-cuita. 

 

“Per Què Els Dofins No Fan de Cavall” 
 

Abans els dofins havien fet l’ofici de cavall. Així que hom arriba a la vora 

de la platja, se li presentava un dofí que no parava de remenar la cua per 

convidar-lo que pugés damunt seu i per passejar-lo per tot arreu com ho hauria 

fet un cavall.  

Hom se’n servia per fer viatges entre poblacions costaneres; enllà del mar 

no, perquè els dofins no el travessen i no es mouen gaire de la vora de terra.  

Antigament el viatjar per mar resultava fàcil, perquè els dofins coneixien 

molt bé tots els racons i no calia sinó indicar-los el punt on es volia anar i 

sempre el sabien. 

Una vegada dos reis que estaven en guerra van tenir la pensada 

d’organitzar uns exèrcits muntats damunt de dofins. Així el guerrer que 

resultaria ferit o decantat cauria a l’aigua i moriria, i no seria com en terra, on es 

refeien aviat i tornaven de seguida a guerrejar. Van encarar-se dos exèrcits 

grandiosos i van fer una batalla molt forta.  

De la batussa, en van resultar molts dofins morts, sense tenir cap culpa 

de les baralles dels homes. El rei dels peixos els va privar que mai més es 

deixessin muntar per ningú i que fossin esquerps com els altres peixos. 

 

 


