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ELS DOS BESSONS 

LJ N cop era un home qui s'en va anar a, pescar. 

Ja hi havia passat un parell d'hores sense penre 
res quan, tot d'un cop, va agafar un peix tan gros, 
com may n'ha via vist cap de tan gros dins de les 
aygues dJaquell riu. 

L'home el va posar per sobre d'una roca; y men
tres ell se mirava el peix, el peix se mirava rhome. 

Y mireus aci que 'l peix li va dir: « Perqué m'has 
, agafat 1 )) 

- « Pels menesters de la casa, va responre el 
, pescayre. >) 

- e< Y bè, va afegir el peix, llençame dins de 
raygua y torna ten a casa, que hi trovaras tots els 
menesters. >) 

L'home ho va fer : Va jitar, dins de l'aygua del 
riu, el peix tan gros, com may n'havia vist cap de 
tan gros, y se'n va tornar cap a casa. 

La seua dona, acostumada que li portava, cada 
tarda qu'anava a la pesca, una bona pinyata de barbs 
ó de trnytes, l'esperava, al p_as de la porta, ab les 

· estisores als dits, a punt d'e·stripar els peixos pescats, 
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aquell meteix vespre, y qui tenien de servir pel sopar 
d'aquella nit. , 

Aixis és que, · tota çonfia_da, va escometre el seu 
marit, dihentli: << Ho has· fét llarch avuy r suposi 
que ·ne deus portar pel sopar d'anit y pel esmors-ar de z · 

derna r » . 

- « Ni per anit ni per d~ma, ja que no'n porti 
· ni. un sol per mostra t » 

- << Ara si que m'atrapes l Com ho tinch de fer 
jo qui, me refiant de tu y de la teua pesca, t'esperavi 
per amanir el sopar! >> 

- « No t'espantis, dona l Crech que no s-era 
necessari de'ns ~n :Úiar al llit sense sopar, ó sino 
m'haurien ben enganyat. >> 

. - « Tu dinis, va fer la dona, de natural un xich 
escéptica. » - ~ 

Varen entrar tots des dins de la casa r varen qüe
dar mitg estoma_cats al veure sobre de la taula ·una 
gran plata corruntumada ·de peix bó y amanit: de 
manera_ que no van tenir altre tra vall que'l de seúre 
y de satisfer llur gana qui, perqué ri.o élirho~ . era 
sempre qe la bona. , 

Mentres anaven menjant, l'home va contar a la 
seua dpna com és qu'havia agafat un peix ta11 gros ; 
com aquell peix li havja parlat y com li havia pro
més, si'l torna va llençar dins de l'aygua, que tro varia 
a casa t ots els menesters que s'escarrassava a cercar 
vora del riu. 

- « Li podies demanar que te'ls dongués per 
sempre, li va contestar l'aixerida de la seua dona 1 » 

- « Si que tens rahó. Més, qµi és qui pensa en 
tot 1 » 
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« Torna hi derna y dernanali una fortuna. Per
qué, ja veuras, aqueix peix deu esser algun rey_ 

enca6tat. Y, si és aixis, tant li sera, el molt com el 
poch. » 

- « Si Fagafi. ray, estiguis segura qu'ho faré 
com dius! >> 

- « Y tant que l'agafara.s l n 

L'endema, l'home va penre la canya, encara un 
cop, y se'n va tornar al ·meteix rodal de vora'l riu, 

ahont havia tingut, el dia antes, la sorpresa de pescar 
el peix encantat. Com la primera vegada, va passar 
un parell d'hores jitant l'am sense penre res ; y ja 
comensava a_ desconfiar de la seua bona sort quan, 
de cap y de nou, va seutir una forta estiTagonyada, 
y va tenir, agafat a l'am, aquell meteix peix tan 
gros, corn may n'havia vist cap de tan gros, dins de 
les aygues d'aquell riu. 

El va posar sobre d'una ruca. Y mentres ell se 
mirava el peix, el peix se mirava l'home. 

Y mireus aci que'l peix va acabar per dirli : 

- « Home l perqué m'has agafaÚ » 

- e< Per te demanar q.ue me <longuis una for-
tuna. >> 

- « Llençame dins de l'aygua del riu, y torna 
te'n a casa : hi trovaras una fortuna. >> 

L'home ho va fer. Va jitar dins de l'aygua del 
riu el peix tan gros, com may n'havia vist cap de ' 
tan gros per aquelles vores, y se'n va tornar cap a 
casa. 
' La seua dona, curiosa per sapiguer ço que li ha

via respost el peix encantat, esperava el seu .marit, 
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al pas de la porta, y, de tan lluny com el va veure 
li va cridar : 

- « Com és anat i » 
- ec Bé, rebé ! >) 

- « Te donara una fortui;ia i )) 

- « Vina, que ja la devem tenir a casa. >> 

Varen entrar tots dos, y, en efecte, varen trovar 
sobre de la taula una olla, tota rovellada, · plena 
d'unes dobles de quatre qui portaven la cara d'un 
rey absolutament iúconegut. ' 

D'aquella hora endevant, res· no'lshi va fer faltà; 

ó, més aviat, res no'lshi hagués fet falta, si aquella 
dona no hagués tingut envejes de menjar d'aquell 
peix tan gros q,ue'l seu home havia agafat dues 
vegades. 

Y, somica que somicara.s, tant va cançar el seu 
home, qu'aquet, malgrat la regoneixensa que sentia 
per aquell peix qui'ls havia fets richs, va acabar per 
agafar la canya y se'n va tornar a pescar. 

Al cap d'un parell d'hores d'espera, va sentir una 
forta sacutida, va treure la nyinya de l'aygua y, 
prou prou, el meteix peix, tau gros com may n'havia 
vist eap de tan gros en aquelles aygues, estava pen
jant de l'am. 

L'home el va posar sobre d'una roca. Y meutres 
ell se mirava el peix, el peix se mirava l'home. 

Y mireus aci que'l peix li va dir : 
- « Perqué m' has agafal·l Que ja no t'he donat . 

tot ço que podies desitjar ó qui te feya menester 1 n 
- « Cap motiu tinch per queixarme de tu, va 

responre el pescayre, y per mi, no haguera més viugl\t 
a inquietarte per res, sbo fos per donar satisfacciq 
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a la meua dona qui ten envejes .de menjar de la teua 
carn, y qui tant m'ha aborrit ab les seues llàgrimes 
y els seus som:icóns, qu'altre remey no he tingut que 
penre la canya y venir per t'agafar una vegada per 
totes. )) 

- « Y bé, va replicar el peix, sense queixarse 
altrament, matame. Després, del meu cos, ne faras 
sis . pa_rts : N e donara.s dues à la teua dona, altres 
dues a la cavalla que tens dins de l'estable, y les dues 
derreres a la goça qui te segueix pertot ar-reu. · Errfi, 
penras du.es de les meues arestes més fortes y més 
llargues y les plantara.s dins del teu hort. 

« Fés exactament tot ço qu'acabi de te recomanar, 
y, creume, no te'n penedira.s, ni en aquet mon ni 
en l'altre. )) 

Y 'l peix, tancant els ulls se va callar. 
L'ho-me va fer. ço que'l peix. li havia dit. 
El va matar y se'n va tornar cap a casa, un xich 

apenat d'haver ll~vat la vida al peix qui tant l'havia 
favorit, y, també un altre xich, curiós per saber ço 
que resul.tarja de tot alló. Arrivant a casà va contar 
a la seua dona çó qu'havia fet y ço que'l peix li hayia 
comanat. 

La ·dona s'hi va conformar: va menjar dos bocins 
del peix; ne va donar dos bocins a la cavalla y altres 
dos a la goça, mentres que el seu home anava a 
plantar dues arestes dins de l'hort que tenia, derrera 
metei-x de la casa. 

Y mireus aci que, al cap d'uns quants mesos, 
aquella dona va tenir dos bessons, la cavalla va tenir 
dos pollins, la goça va tenir dos gocets y, dins de 
l'hort, hi varen naixer dues espases. 
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Y els dos bessous se semblaven com una gota 
d'aygua se sembla a una altra gafa d'aygua, fins y 
tant que la llur mare, ella meteixa, no coneixia pas 
qui era l'un y qui era l'altr~. -

Els dos pollins també se semblaven tant, que 
qua 1sevol s'hi haguera enganyat. Aixis meteix els : 
dos gocets y les dues espases. 

De tal manera que cada nin va tenir pollí; goç y 
espasa, qui creixien ab ell. Y, quan els dos bessons 
van essèr grans, se van trovar, sense qu'alshfn costés 
cap diner, armats· y equipats com\ dos cavallers, dels 
més ben armats y més ben equipats qu'un hom 
pogués veure. 

Y, mentres el llur pare y la llur mare anaven 
disfrutant del benéstur qu)aquell peix misteriós als 
hi havia valgut, els dos bessons passaven el temps 
caçant, pescant y donant a llurs pare · y mare totes 
les ~tencións y'l respecte que s'alshi devien. 

Més, vetaci qu)aq_uella vida tau- facil y tan 
descansada va a0abar per ferse aborrida pels dos 
bessons, com pels dos cavalls y pels dos goços qui 

· plens, uns y altres, de força, de jovenils energies y 
d'un sensfi d'ilusions, no demanaven altra cosa que 
poder gastarles ab tota la generositat que compor
tava llur edat y llur falta d'experiencia. 

Un dia donchs, tornant de cacera, un dels bessons 
va dir a l'altre: e< Sabs, germa, ço que m'he pensat~>) 

- e< Tu diras; va responre l'altre. )) 
- « Tinch ganes de carrer món y de veure pays. >) 
- « Per tu fanis. » 
- « Donchs, vetaqui una ampolleta plena d'aygua 

clara, qu'he poada, alla meteix, ahont el nostre pare 
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va pescar el peix encantat; quan estaré fora, mira 
l'ampolleta, cada mati. Y, si vejessis que l'aygua se 
torna terbol, seria senyal de perill de mort pel teu 
germa. Pren, allavores, el teu cavall, el teu goç y 
la teua espasa y vina, sens tardar, a donarme ajuda 
y socors. » 

- « Esta entés, va dir l'altre bessó. Te'n pots 
anar tranquil. Cada dia, miraré l'ampolleta y, al 
primer senyal de perill pel meu germa, no m'enga
nyaran ni la són ui la goda. Faré, per tu, ço que tu 
meteix faries per mi. ];eu te do bon viatge, germa ! » 

Y, camina que caminara.s, el minyó va arrivar en 
una vila qui, per cert, devia esser una capital, com 
ho indicaven uns grans casals y uns amples carrers 
qui no se solen trovar en els pobles de segona 
categoria. 

Més, ben diferent de ço qu'hom veu ordinariament 
en les viles grans y majorment ·en les capitals hont 
viu el rey ab tot el seu se_guici de cortesans, el bessó 
aviat se va adonar de qué la gent, qui anava y venia, 
porta va la cara triste com si una gran desgracia als 
hi fos cayguda al demunt, y que totliom vestia de dol. 

Va preguntar d'hont venia que no's vejés cap 
persona alegre en tota la ciutat y aviat ne va coneixer 
la causa. Era perqué hi havia, dins del bosch qui 
entornajava la vila, un drach de nou caps qui se 
menjava una minyona, cada setmana. 

Justament, aquell dia , tocava a la filla del rey 
d'esser menjada pel drach de nou caps, y 'l rey havia 
promés que la seua filla se casaria ab el cavaller qui 
tinria prou pit per encararse ab aquella mala bestia 



14 CONTES ~ALLESPIRENCHS 

y prou traça per ne deslliurar el pays, matantla d'un 
bon cop d'espasa. · 

· Sense dir res a nirígu y sense tant sols baixar de 
cavall, el ·bessó se'n , a anar cap al bosch per mirar . 
si ensopegaria ab el drach de nou caps, resolt a . 
lluytar ab ell fins aconseguir la victoria, ó a deixarhi 
la vida. 

Y, prou prou el va trovar. 
Era una bestfa., espantosa qui, sobre del cos d'un 

lluhert gigantesch, aixecava nou caps armats, cad'hu, 
dJuna llarga banya y d'una renglera d'ullals com de 
porch siogJar. De la boca althi ejxia, en mitg de 
guspilles de foch', una llengua punxaguda com nna 
espasa y tan vermella com un troç de carn sanchnosa. 
La vista sola d'aquell monstru manava ·fretat, y calia 
tenir el cor ben valent per plantarli cara . 

. Ni un sol moment el bessó se va deixar commoure _ 
pels xiulets esgarrifosos ó per les ;flames qui sortien 
d'aquelles nou boques rajantes de baba sanguinosa. 

Ajudat del cavall y del goç, _va embestir la bestia 
ferotge sense por y, a cada cop d'espasa, un cap 
cauhia. 

Quan va haver escapsat els nou caps del drach, 
ne va treure les llengues, les va posar dins del sarró 
que portava y se'n va tornar cap a la vila. 

Més mireus ací que, mentres el bessó s'endinsava 
boscos enlla, un carboner qui, de lluny, havia vist el 
combat y la mort del drach de nou caps, se va apro
par, va recullir els nou caps, els va posar dins d'un 
sach y se'n va anar al palau del rey. 

Quan va esser devant del rey, el va saludar y li 
va dir: 
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- « Haveu promés, Senyor Rey, de casar la 
princessa, vostra filla, ab el cavaller ó el fadrí qui la 
deslliuraria, matant el drach de nou caps. Ara meteix 
Í'acabi de matar y vinclÍ perqué me dongueu, com 
ho heu promés', la vostra ulla per espo3a. » 

El rey va responre: << A , qui fanis creure qu'un 
pobre carboner, sense armes apropriades, haji pogut 
matar el drach · de nou caps quan, fins ara, cap 
cavaller del meu reyalme ni se'n ha gosat acostar~ )) 

- « El desitg de ganyar el preu que'l Senyor 
Rey ha promés al qui mataria el drach de nou ·caps 
m'ha donat prou valor y prou coratge per fer ço 
que'ls cavallers del vostre reyalme no han gosat 
intentar. )) 

- « Es veritat, digué el rey; que vaig jurar de 
casar la meua :filla ab el fadrí qui mataria el drach 
de nou caps, y és ab tu que la casaré, si tu ets aqueix 
fadri. Més, per aixó, cal ·que me donguis proves 
absolutament segures y convencents. Y mal per tu 
si cercaves a enganyarme l Perqué, allavores, te 
faria penjar sens remissió. )) 

- « La prova f Mireu la aqui. )> 
Y'l carboner va treure del sach els nou caps del 

drach, y'ls va posar als peus del rey qui se va veure 
obligat . de tenir el promés qu'havia fet y qui va 
responre ab veu triste y enujada : 

- « Un rey no pot faltar a la seua paraula. Ço 
qu'he promés y jurat se fara, y derna meteix te 
casara.s ab la prince~sa, ma filla. »· 

Quan aquesta va sapiguer qu'era un carboner qui 
havia escapsat els nou caps del drach ·y que l'endema 
el seu pare la casaria ab aquell home, va descuydar 
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que'l carboner l'havia salvada d'una mort horrible y, 
plora que plorara.s, desesperadament demana al rey 
que la deixés fugir ben lluny, ben lluny ... 

Més, el rey provava de consolarla, dihentli': 

- « Si'l carboner ha tingut prou valor y prou 
traç.a per matà'l drach y desliiurarte del perill de 
mort, és d'esperar que tingui altres dots qui te'l 
faran estimar: y ja sabs prou que, per uns casats, 
el primer y'l principal és que s'estimin. Feste'n una 
rahó~ y enterr que de cap '-manera no puch ni , vull 
retirar la meua paraula. 1) 

El rey no'n treya res. La seua filla -0ontinuava 
arrancantse 'Is cabells res que de pensar .. que seria 
la dona d'fm carboner y assegurant que més s'hagué¡; 
estimat esser menjada pel drach de nou caps. 

Verdaderament la pobra princessa feya llastima ... 
Y, mireus aci, que, mentres la filla del rey se 

desolava y plorava totes les llagrimes del seu COSJ "el 
bessó va arrivar a la vila, se va presentar al rey y li 
va dir: 

- << Senyor Rey, tinch el gust d'anúnciar a Vos-
tra Majestat que'l drach de nou caps és mort, que la 
vostra filla esta deslliurada y, ab ella, totes les 
min•yones de la ciutat qui, ara una, ara altra, 
haguessen sigut delmades per aquell monstru 
d'infern. >) 

- (< Heu fet un xich tart, senyor cavaller, li va 
responre el rey; ja fa estòna que sé que'l drach de nou 
caps no fara més desgracies, y és el meteix carboner, 
qui l'ha mort, el qui m'ho ha fet sapiguer. >) 

- « Aqueix carboner vos ha eni'anyat. » 
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- « Com m'hauria enganyat, si m'ha portat e1s
n-on caps del drach 1 )) · 

- ec Y~ bé, que'l senyor rey faci venir. el carbo·ner, 
ara mete;:x, y, devant de 1Deu y tot el r,non, m'eucar
re.gui de provar qu'aqueix hç¡me és un mentider y 
que som }o-el q ili ha e-scappat els nou caps del drach. >) 

-:- << Ja m'agradaria que tu fosses el qui ha 
-deslli'urat la meua filla, perqué, molt més que'l car-
•boner 1/ tens_ ayres _d'horce valent y hònrat. Més, de 
vòsaltrcs dos, n'hi hà un qui és mentider y qui volria 
enganyarme per pogucr~casúse ab la princessa. Vos 
posaré -donchs tots dos cara a cara. Vos explicareu. 
_Veurem quin, de vosa~tres dos, és l'embustero y, 

. quin que sig.ui, sera cast\gat: >> 
El rey va fer anar a.- cercar el carboner, y quan 

el va teuir [\l seu devant li va dir : 
- « Vetaçi un cavaller ·qui :µi'assegnra haver 

- "mort el drach de nqu caps. Si és ell qui ha desllíurat 
la fuèua filla, tu ets un _ mentider. Si, pel contrari, 
ets tu qui ho has fet, el mentider és ell. Arregleuvos 
ho èom volreu. i~és. sapigueu qüe, derna, de vosaltres 
dos n'hi haura un qui penjolara al cim d'una forGa, 
rneatres l'altre se casara ab la princessa. He dit. >) 

EI carboner va res_ponr.e: - « Ja sab el ~enyor 
rey que l'enibustero és aquet _fadri, ja que porti dins 
del sach la prova evident de la n:ieua afirmació. >) 

Y'l carboner va buydar el seu sach devant de 
tothom, y a tothom va fer veure els nou caps del 
drach que pretenia haver escapsats. >) 

El bessó va fer una mitja rialla y li va dir : 
- « Tinch cotés qu)alguna cosa falta als nou 

caps que heu buydats. >) 

2 
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- e< Res no hi falta, va responre .el carboner, 
tals com els vaig cullir de terra després de ha ve'ls 
escapsats, tals estan aq ui en presencia del senyor rey. >) 

- « Veyam l obriu alshi la boca per veure si'ls 
hi manca algun d'aquells ullals tan punxaguts 1 >) 

- e< Ni una punta de dent, va afirmar el _pobre 
home. n " 

, - « Crech que ne direu massa, carbouer l >) 

-- e< Vull esser penjat si'ls hi manca res l >) 

Allavores, el bessó ~e va treure, del sarró, les 
nou lleogues qu'hi havia posades, les va mostrar al 
rey y li va dir : · · 

- << Si cada cap, dels qu'ha portat el carboner, té 
la seua llengua, les llengues que poí·ti són fal ses y 
jo som el mentider qui té d'e~ser penjat. M6s si la 
llengua manca a cada cap, y aquestes que porti són 
rcgonegudes ·com a verdaderes, jo som el qui ha 
mort el drach de nou caps y qui té de casarse ab la 
filla del senyor Rey, aqui present. n 

- « Aixó meteix ! >) va responre el rey, qui <liri
gintse al carboner li va manar qu'obr is la bÒca de 
cad'hu dels nou caps per veure si cad'hu tenia la seua 
lleng ua. 

El carboner mentider va fer ço que'l rey li 
demanava, y tothom va poguer veure que'ls nou caps 
del drach eren tots sense lieugua. 

En vegentse convençut de mentida, el desgraciat 
carboner va caure 'de genolls als peus del senyor rey 
per li demauar que li perdonés la vida. Més el rey li 
va dir: 

- « Ja t'ho he dit una vegada~ qu'un r cy té sols 
una paraula a laqual no pot faltar, sense faltar a 
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l'honor. T'has obstinat en sustenir una mentida qui 
portava pena de mort pel mentider .. Tu donchs sed.s 
penjat a-vuy metcix, y. aquei cavaller qui nos ha 
donat proves del seu valor y de la seua intel'Iigencia 
se casara, derna, ab Ïa meua benvolguda :filla. » 

Y pron prou, el rey va fer agafar el carboner y 
va. manar que l'anessin a penjar. Les seues ordres 
van. esser executades puntualment.. 

Mentrestant, el rey se va endur, cap al palau, el 
jO'i¡ e bessó, el va fer seure al seu costat, y'l va 
presentar a to,ta la cort com el més valent cavaller . 
del seu reyalme y com el promés de la seua filla . 

L'endema varen celebrar el casament qui fou 
seguit d'una gran dinada a laqual foren convidats 
tots els nobles senyors de la ciutat real. Princes y 
dnchs, marquesos y comtes, barons y cavallers tots 
felicitaren coralment la novia, per haverse escapada 
d'una mort cruel y per haver rebut per espós un 
cavaller tan aixerit com sense por. 

Y, miren.saci qu.~ quan la princessa va esser al 
llit, el bessó se va treure l'espasa y la va posar al 
costat de la princessa de cap a cap del llit. Desprès 
se'n. va anar cap a la :finestra balconera per mirar 
quin temps feya; y vejent un llum, alli lluny, al 
cim d'una montanya va demanar a la seua dona : 

- l< Qu'és aquell llum qui's veu, alli dalt, al 
cim de la montanya 1 >) 

- « Es el castell d:En Bas, que si hi vas, no'n 
torna1~a.s. » 

- e< Y voleu dir, princessa, que ma y ningn n'ha 
tomat., dels qui hi són anat ~ » 

- e< Que jo sa.piga, no. » 
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- « Y bé, jo ne tornaré. )) 
-- e< Que teniu ganes d'hi anar1 n 
....:. « Tantes ganes ne tinch qu'hi aniré, anit 

metefx. >) 

Dit y fet. Ell que se toma ciut'ar l'espasa, puja a 
cavall, fa un xiulet al goç, y, cavalca que cavalcarús, 
antes de dia, ja va esser al peu del castell d'Eu Bas, 
que si hi vas no'n tornara s. 

El pon_t llevadiç estava abaixat. m bessó va entrar 
lliurament, va saltar a terra y, ab el pomell de 
l'espasa, va picar tres cops successius sobre de la 
porta principal. 

Els tres cops llençats ab força y decisió per ma 
ferrenya, nren retrunyír din~ tot el castell d'Eu 
Bas, s~nse despertar altra cosa que les caveques y 
ratespaneres qui u'havjén fet llür morada de prefe
rencia. 

A l'ensemps qu'aqueixos aucellòts s'esvalotaven -
per dintre dels corredors y de les sales desertes, la 
porta del castell s'êra oberta d'ella meteixa de ~bat 
a bat: y'l bessó entra seguit del cavall y del g:oç qui 
no'l deixaven may si no'lshi manava ex.pressameo.t. 

Tots tres se varno. travar dins d'trna grau sala, 
hont cremava un gran foch, al mitg <l'una llar, sota 
d'une ximcnella qui, per grau y tota esculpiq.a, sem
bla va al retaule d'uua capella d'osg1esia. 

m goç, cl cavall y'l bessó ha.vieu agafada una 
xica de fret en aquelles hores indegudes de la nit~ 
per aquelles costes am unt, y varen tro var q u' alshi 
venia molt bé de poguer escalfarse, antes de pensar 
eu visitar detu.lladament el vell castel:l que creyen 
inhabitat, desde feya molt temps, y abandonat defi
nitivament pels qui foren els seus amos. 
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Y mirens aguí q11e mcntrcs s'escalfaven, va entrar 
se.nse fer cap fressa, y sense cap : Deu vos guart, una 
velJa, tota geperuda y tota arrodida, de .cara arrugada 
com un camp llaurat de fresch, qui fent clicar les 
dents a tan de castanyoles, deya ab veu tremolosa: 

-·- e< Tln, tin, tin, ay ! quina fret que tiuch l >> 

- « Entreu, bona dona, li va dir cl bessó, y vos 
escalfareu. >> 

La vella, boy donant, a cada pas, una sacutida ab 
les anques que llençava ab un esforç penós, ara a 
dreta y ara a esquerra, · un xich decantada demunt 
del bastó que teL<ia arrapat ab totes dues mans y, fent 
sempre ab Jcs dents aquell tin, Un, tiu de fret, la 
vella se va acostar del foch y, mentres ·s'asseya en 
un recó del escon, ~n.ava dihent : 

- e< Passavi per aquí fora pensant morirme de 
fret, quan he vist la claror del vostre foch y cregut 
que m~ 'farieu lloch a la vostra llar. » 

:__ <{ Y molt 1)é qu'heu pensat, bona dona. Aquí, 
vos- poreu revenir mentres espererem el dia y qu'hagi 
passat cl perill de pcnre mal. » 

- e< Ay si. Que quan hom se fa vella, una brón-: 
ehitis a viat hi és, y Deu sab com acaba. >) 

Tant bou punt va esser asseguda, va advertir Ja 
presencia del cavau 1

, tota espantada va dir al bessó: 
- « Ay ! pobreta de mi! si hagués sapigut, poch 

seria entrada aci dins! >> 

- e< Y perqué, bona dona 1 >> 
- « Per q ué iinch por del vostre cavall. )) 
•- ec El meu cavall és mat15 ach com un xay y no 

vos fara cap mal. No tingueu por, bona dona. >, 
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t< Poca · ne tinria si solament mè li deixa veu 
posar un cabell dels meus sobre del cap. ·, >> 

_.'... e< Si no falta qu'aixó per vo'n fer anar la por, 
poseu li'n dos, poseu li'n tres y escalfeu vos en tota 
calma. >) 

- « Ja bastara ab un, va dir la vella. » 
Y, arrencantse 'un cabell del cap, el va posar 

demunt del cap del cavall. 

Més, alla vores, se va a visar del goç. Y, altre 
vegada, tota tremolosa, se va exclamar: 

- e< Ay ! pobreta de mi', si hagués sapigut, poch 
seria entrada aci dedins. >) 

- e< Y perqué, va resp01ire el bess.ó i >> 

- « Perqué tinch por del vostre goç. >> _,, 
- « El meu goç és encara més manyach que'l 

meu cavall, y, si li dich d'estarse quiet, no's Ïnoura 
per res. No tingueu donchs cap por d'ell, bona dona. >> 

- e< Poca ne tinria, si solament me li deixaveu 
posar un cahell dels meus sobre del cap. >> 

- ç< Si no falta qu'aixó per acontentarvos, poseu 
li'n dos, poseu li'n tres y escalfeu vos sense por. >> 

- e< Ja bastara ab un, va dir la vella. >) 

Y arrencantse un cabell del cap el va posar dem.unt 
del cap del goç com ho havia fet pel ca vall. 

Més, allavores, se va adonar do 1l'espasa que'l 
bessó porta va penjant del cinturó y, altre cop, ab veu 
tremolosa li va dir : 

-- << Ay ! pobreta de mi! si hagués sapigut, poch 
seria entrada aci dedins l >> 

« Y perq ué, va responre el bessó i >> 
« Perqué tinch por de la vostra espasa. » 
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- e< La meu~ espasa ~o's moura sola del meu 
costat ; si serveix alguna vegada, no pot esser may 
contra una -pobreta com vos. No tingueu cap por. )J 

- e< ·Poca ·ne tinria, si me la deixaveu lligar .a_b 
un dels meus cabells. >) 

' - « Si no manca q u'ai.xó per donar vos confian
ça, lligueula ab dos, lliguenla ab tres,- y estigueu 
ben descansada, va dir el bessó. >) 

Més, mireus ací que, tan, aviat l'espa·sa va esser 
lligada ab el cabell de la vella, el cavall, el goç y 
l'espasa se varen travar-estretament rodejats y apre
tats per cadenes de ferre, y la vella malahida, saltant 
ab un bot dem unt de l'esquena del bessó, el va agafar 
pel coll y'l va escanyar. 

Després, tírantse a sobre del cavall qui no's ·podia 
moure per res, el va matar. Igual va obrar ab el goç 
qui rabiava de trovarse impotent per· clavarli una 
caixalada. De l'espasa ne va fer dos traços, y ho va 
rossegar tot, espasa, goç, cavall y bessó dins d'una 
cambra, hoat esta ven ja penjats molts altres desgra
ciats qui, com el nostre bessó, empesos per la curio
sitat, eren vinguts al Castell d'En Bas, que si hi vas 
1io'n tornara.s, y que la vella bruixa havia escanyats, 
valentse de les meteixes manyes y menteries. 

Que fe.ya mentrestant l'altre bessó 1 
L'altre bessó, el qui s'era restat a casa, continuava 

anant a cacera ó a la pesca. Més, per aixó, no des
cuyda va, cada mati, tant bon punt saltava del llit, de 
mirar l'ampolleta d'aygua que'l seu germa li havia 
entregada, aules de se'n anar pel món a veure pays. 
:Més, els diys anaven passaut, y l'aygua sempre 
clara. 
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Content de · sapiguer que tot anayà · bé pel seu . ~ 
germa, cl segon · bessó contiuuava tan tranquil la 
bona· vid·a que d.evia -a-l peix. que'l seu parc havia 
pescat en les aygues del riu, y qui, aixis· ho ha via 
-cregut, la seua mate, devia esser algun rey encantat. 

Més, tot ten acaball_es en aquet món. Y també van 
a~abar aquella tranquilitat y.aquella pau -florides. 

El dia que més poch s'hi esperava, el bessó v.a 
trovar l'aygua de l'ampolleta tota terbol... senyal 

. que'l seu gcrma estava en greu perill. 
- Apa n;iinyó l se va -dir en si metei-x. Es pas 

hora de badar ja que·'l gêrma té menester de m_i. 
Y agafant el cavall., el goç y l'espasa, aquell me.:. 

-teix mati, se'n va anar.a la recerca del seu germa, 
pe1·suadit que'l trovaria y que'l tremia d'afanys. _.. 

Y; cavalca q1'le cavalcar-as, ·cap a la nit ya ari·ivar ·· 
a la vila. Y mireusaci que tota la--.gent, q,ui'l trovava, 
el saludava ab molt respecte y ,ab molta símpatia, 
com si'l coneixés de temps, dihentli : « Deu vos 
guart, galan prince l )) 

Y tots, tant richs - com -pobres, grans y -petits, 
li feyen escorta, y l'aclamaven, crídant : e< Vísca'l 
valent ca valler qui ha deslliurat 1a nostra Qiutat del 
drach de nou caps, y qui ha salvat la vida ·a la nostra 
ben volguda princessa t >) 

- ec Ja qúe prince va, que p-ri-nce torni, -va pensar 
el bessó; mc_prenen pel meu s-errmL Deixem alslH 
creure que'l som, y anem seguint la llaca. Ben segm· 
qu'al cap d'alla trovaré ç.o que busqui. n 

Una cosa, no-obstant, li semblava dificil d'expli
car ; y era que, estimat com semblava esser per tot 
aquell poble, el seu germa se tro vés en perill, sense 
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que la gent qui l'aclamaven ne fos sabedora. Aixó 
- era un misteri q ui s'aclariTia a viat, · men tres se'l 

tractés ab molta prudencia y serenitat. 
Per aixó meteix deixava fer aquella bona gent 

qui'l .duya inconscientment, més certament, alla 
hont ell volia auàr. 

Y poch a poch va arri var al elevant d'un gran 
edifici molt bonich : qui sab si'l més bonich de la 
vila 1 Cert y segur que, si no era el palau meteix del 
rey, devia esser la casa d'un gran personatge. 

Quan el cavall se va deturar a la porta del palau, 
un patge va venir al seu rencontre y, prenent i'estrep 
del bessó, el va convidar a pos3.r peu a terra dihent : 

- « La senyora princessa vos fa dir, ga~an 
prince, que vos esta es.perant. >> 

El bessó va descavalcar, va entregar el cavall 
y'l goç als patges, y va pujar escales amunt fi.use que 
va . esser a la cambra de la princessa. 

rrant bon punt aquesta el va veure, li va saltar al 
coll y li va dir : 

- ec Si sabieu, ga.1an prince, quiua ansia m'haveu 
donada tota aquesta nit passada y tot avuy? >) 

El bessó va ·compenre que'l seu germa s'era casat 
ab la princessa després d'havcrla deslliurada de les 
dents del drach de nou caps; que l'havia deixada la 
nit autes; qu'encara era pas tornat de la seua anada, 
y qu'aqueix retraç devia teDir per causa el perill que 
lï havia senyalat l'ampolleta ab la seua aygna terbol. 

Si donclls volia sapiguer ahont era el seu germa 
y en quin perill se trovava, el cop era de uo desen
ganyar pas la princessa y de li deixar creure, gracia 
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a la ressemblari.ç·a dels dós bessons, qu'ell era el seu 
marit. 

Es per aixó que va responre: 

- « Prou pena me donava el pensar que m'espe
raveu ab tanta ansia. » 

- « Ay si t va dir la princessa. Més ara que 
1

vos 
veig ja ha ·passada tota aquella angunia que he patida 
durant aquestes ultimes vint y quatre hores. » 

- « Compteu, amable princessa, que no .estal
viaré res per fervos olvidar l'enuig que vos he 
causat. » 

- « Olvidat sigui, galan prince. Ja no'n pa_rlaré 
més. >> , 

Y, com era hora d~ se'n anar a dormir, el bessó 
se v~ treure l'espasa y la va posar per alt del traves
ser. Ço que vejent, la princessa li v3: dir: 

- « Ahir, vareu posar l'espasa allargada de cap 
a cap del llit. Com és que la poseu ara per alt del 
travesser 1 >> • 

Mentres la princessa li feya aqueixa pregunta, el 
bessó s'era apropat de la finestra; y, vejent un llum 
alli dalt de la montanya, va responre: 

- « Qu'és aquell llum que veig allí dalt de la 
montanya 1 >> 

- « Ja vos ho vajg dir ahir, galan: prince, va 
contestar tota estr:rnyada la filla del rey. Aquell llum 
és el Castell d'En Bas, que si hi vas~ no'n tornaras. 
Més, som jo qui vos tinria· de preguntar ço qu'és, ja 
qn'hi vareu anar, ahir a b. nit, y qu'hi haveu passat 
tota la nit y un dia. >> 

Es alli que'l meu germa m'espera y passa pena, 
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va pensar el bessó; és donchs alli que me cal anar, 
y quaut més aviat millor. 

Y responent a la princessa, li va dir: 

-- « Ahir, no vaig pas poguer arrivarhi .per culpa 
d'una brom•1 baixa molt espessa qui s'arrossegava 
pel bosch. Esmeperdut y no sa_piguent més com sortir 
d'aquells barranehs, vaig passar la nit sota d'uua 
balma, qui era prou gran pet abrigarme a mi, el meu 

, ca vall y'l meu goç. 
« Quan ha estat de ·dia, he provat de cercar, altra 

vegada, el carni del castell. Més., si és veritat que la 
broma s'era aixecada, ja no se veya més la claror del 
llum qui hagués pogut guiarme. 

« He tingut donchs de renunciar a travar el carni 
del misteriós castell y d'esperar que lluís de nou 
aquella claror qui m'atrau invenciblement. 

e< l\!Iés ço qui no's va ·poguer fer ahir, se fora 
anit, ja que'l cel es estelat y que la llum qui'm té de 
guiar llueix com la més brillant de les esteles qui 
parpellejen allí dalt. )) 

Tot ço que va dir la priucessa, per li treure 
aquet desitg del cap, y pel fer estar a cas:1. va esser 
inutil; y com la nit autes, altre remey no va tenir 
que'l de resignarse a passar, altra vegada, la nit en 
companyia de les seues cambreres. 

El bessó se va donchs tor:.:iar cintar l'espasa, va 
fer posar la sella al ca vall, va cridar el goç, se va 
despedir de la princessa que va deixar tota tremolosa 
y neguitosa, y au I ab un obrir y tancar d'ulls, j a'l 
Yaren tenir galopant, a tota brida, cap al llum qui 
se veya alli dalt, al cim de la montanya. 
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Y, cavalca que· ca'valcaras, antes de dia .va arrixar 
al Castell d'En Bas, que si hi vas no'n tornards. 

Aixis meteix corn pel seu gerrna, el pont llevadiç 
estava übaixat. El bessó va entrar llinrnment; va 
saltar a tèrra y, sempre repetint els -gestes del primer 
bessó, ab el pomell de l'espasa, va picar tres v,egad0s 
sobre de la po1~ta principal. · 

Y se va sentir com retrunyien aquells tres cops . . 

dins del Castell d'En Bas, despertant e1s aucells noc-
turrrs qui hi feyen llur estada. 

Al meteix tem~s, la porta se -va obrir, de bat a 
bat sense cap soroll, donant pas al bessó, al èavaJl y 
al goç a dintre d'una gran sala, tan gran com una 
esglesia de poble. Y en un costat de la sala hi havia 
urn~ ximenella, obrada cum un retaule d'altar y ahont 
cremaven dog sochs com la cuixa. 

Y com el bessó, el ca vall y el ' goç _havien agafad3:
uria xic-a de fret., per aquells cims de montanya, se 
varen apropar dèl foch per s'escalfar. 

Una vegada 'calentats, el bessó s'aixecava- per 
escorcollar tots els recous d'~uell castell, mirar si 
hi travaria rastres del seu gerrmí y, qui sab '? si'l seu 
germa. meteix 1 quan va veure entrar una velleta, 
tota geperuda y tota arrufida., qui-fent petar les dents 
deya: 

- « Tin, tin, tin, ay r quina fret que tinch l » 
- e< Entreu., bona dona, li va dir el bessó, vos 

escalfareu. » 
La velln, boy do!lant a cada pas una sacutida ab 

les anques per fer seguir les cames qui semblaven 
mitg mortes, decantada sus d-el bastó que tenia 
fortament arrapat ab les dues mans, y fent sempre 
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ab les dents aquell tin, tin, tin de fret, se va acostar 
del foch dihent: 

- e< Passant per aquí fora y mitg morta de fret, 
he vist la claror de la vostra llar y me som atrevida 
a entrar. >) 

- e< Cap atreviment, pobra dona. » 
- e< Com ja tinch els meus anys y qu'un. refrc-Jat 

me se poria endur al altre món, vos seré molt 
agrahida de deixarme passar en la vostra companyia 
les hores qui falteu per arrivar al dia. Y, si mentres
tant· vos puc h obsequiar en qualsevol manera, estich 
a la vostra disposició. )> 

- e< Gracies per ara, li va responre el bessó. Ni 
jo, ni el meu cavall, tenim menester, de res. >> 

Al sentir a parlar del cavall, la vella-se va · posar 
tota esglayada, y va dir: 

- e< Ay l pobreta de mi! si haguera sapigut, poch 
seria entrada aci ! >) 

- ec Y perqué, boaa dona '? >> 

- « Perqué tinch por del vostre cavall ! » 
· - e< El meu cavall may ha fet cap mal a la bona 

gent. No hi ha donch motiu per vos de tenirli por. )> 
- « Poca li'n tinria, si me li deixaveu posar un 

cabell dels meus sobre del cap. >) 

- « Si no falta qu'aixó per vos treure la por, 
cap inconvenient hi tinch. )> 

Y, com la vella, havent~e arrencat un cabell del 
cap, anava pel posar sobre del cavall, el bessó li va 
penre del dits, dihent-li : -

- e< No vos doneu tanta pena; ja li posaré jo 
meteix. >> 

Boy parlant, el bessó va fer semblant de posar el 
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cabell entre mitg de les orelles del cavall, mentres 
ab una forta alenada el llençava un troç enlla. 

Més allavores la vella · va veure el goç, y posantse 
a tremolar com una fulla, altra vegada se va 
exclamar: 

- e< Ay ! pobreta de mi l si hagués sapigut, poch 
seria entrada aci dedins l >) 

<< Y perqué; bona dona, li va dir el bessó? » 
- e< Perqué tinch por del vostre goç. n 
- « El meu goç may ha fet mal a ningu. No'n 

tingueu donchs cap por! » 
- ec Cap por li tinria, si me li deixaveu posar -

un cabell dels meus entremitg de les orelles. )> 
- e< Poseuli tots els que volg.uea. >) · 

Y, com la vella arren.cantse un cabell del cap, 
anava pel posar sobre del goç, el bes~ó li va penre 
dels dits, dihentli: 

- e< No vos doneu tanta pena; ja li posaré jo 
meteix. >) 

Boy parlant, el bessó va fer com aquell qui posa 
el cabell entremitg de les orelles del goç, mentres ab , 
~na alenada el feya anar un troç enlla. 

Més, allavores, la vella va veure l'espasa y, tre
molant com si tingués esgarrifanses de fret, va dir: 

- << Ay ! pobreta de mi l si hagués sapigut, 
poch seria entrada aci dedins l » 

- « Y perqué, bon.a dona, li va respon.re el 
bessó ? >) 

- e< Perqué la vostra espasa me fa por. » 
- ec Es que la meua espasa no se moura del meu 

costat si no ho vull.! o hi ha motiu per tenirlipor. >) 
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- « Poca li'.n tinria si me la deixaveu lligar ab 
un dels 'meus cabells. )) 

( -- « Si aixó vos té de fer passar aquestes esgar
. rifanses, lligueu, bona dona ! » 

Y, com la vella, arrencantse un cabell anava per 
lligar l'espasa del bessó, aquet li ya penre dels dits, 

. dihèntli: 
- « No vos doneu tanta pena ; ja li posaré jo 

meteix. )~ 
' Boy parlant el bessó va fer el simulacre de lligar · 

l'espasa ab el cabell de la vella, mentr~s ab ' una 
aleriada l'enviava un troç enlla. 

Y mireusaci qu'allavores, ab un bot y una lleuge
resa increhible, la vella va saltar . sus de les espatlles 
del" bessó ·; . y, mentres s'esforçava en plantarli les 
ungles dins del coll, cridava : 
· - « La fret y la por nie se'n són anades. Del 

Castell d'Eo. Bas tu tampa.eh no'ñ: tornara.s. )) · 

Més el cavall y'l goç que cap cadena lligava la 
varen agafar a· bell mossech, l'un pel cogot, l'altre 
per una perna, y la varen llenç~r a terra. 

Al m~teix instant, el bessó li va posar un peu sus 
del ve'ntre y la punta de l'espasa sus del pit dihentli: 

- « Ah! mala bruixa l me volies fer, a mi, els 
jochs qu'has fets al meu germa. Sapiguis donchs que 
si no nie'l tornes ara meteix, plé de vida te faré 
destrocejar pel meu goç. >) 

La vella prou va provar de reguitnar y de 
regatejar. Volia que'l bessó li prometés la vida salva. 

Més el bessó li va prometre · solament que si se 
comportava bé y tornava la vida al seu germa, ell 
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li estalviaria les clavades del goç y que no la faria 
patir. 

Y, com a mida que la vella bruixa retranglajava, 
el bessó quitjava un xich més la punta de l'espasa, 
la. mala dona va acabar per li dir : 

- « Deixeume aixecar y faré ço que me dem~
neu. n 

El bèssó va h1anar al ca vall y al goç que 
vigilessin la ve1b de mo1t aprop y que no la deixessin 
escapar. Ell meteix li va posar la puntà de l'espasa 
a dos dits de la pell y li va dir : 

- « Passa devaut y vés ab cuydado : que si te 
desmandes poch ó molt marinis de mala mort. >> 

La vella tenia ganes de li responre que, morir 
per morir, tant valia per ella morir desseguida. Més, 
l'esperança de sortirse d'aquell mal pas, com s'era 
escapada, :fins a aquella hora, de tants altres, l'inclina 
a obehir sense més dificultats, dirigintse cap a una 
porta que va obrir d'un cop .de peu, mentres deya: 

- « Aquí teniu el vostre germa.. )) 
-- « Passa de vant, malvada ! >) 

D 'una cuada d'ull el bessó va manar al ca vall y al 
goç que seguissen la vella y no la deixessen escapar. 
A son torn, va entrar derrera d'ells, en una mena de 
calabosso hont estaven penjats no sé quants homes 
de tota edat y de tota condició. 

N'hi havien de vells y de joves, de pobres y de 
richs, y tots morts de la meteixa manera en mans 
de la malahida brubrnssa. 

L'ultim penjat era el germa del bessó. 
- ec Torna la vida al meu germa, va dir aquet a 

la vella, ó sino, mala per tu. 
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Aixó era dit ab veu tan resolta que la mala dona 
no prova de fers'ho dir dues vegades. Fica°:tse la 
ma a la butxaca, ne va treure una capseta plena 
d'un ungüent ab el qual va untar la pell del mort, y 
aquet va tornar viu desseguit. 

Al meteix instant, l'espasa del bessó, fent justícia, 
mitgpartia el cap de la vena qui va haver acabat de 
fer maldats . 

Després, ab el meteix ungüent qui havia servit 
per tornar 1a vida al seu germa, el bessó va untar y 
retornar tots aquells pobres infeliços qui, portats per 
la curiositat, ha-vien volgut sapiguer ço qu'era aquell 
castell d'En Bas, que si hi pas no'n tornaras . 

D'aquella hora endevant, el funebre castell va 
esser desencantat y tothom el va poguer visitar sense 
perill, com ho fan, cada dia, alla en la província de 
Girona., tots els qui estimen les mines y qui volen 
demanar a les pedres velles els secrets del passat. 

- « Y ara, va dir el primer bessó al seu gerro.a, 
c911tame com ets vingut fins aci . » 

- « Cada dia, desde que te'n vas anar de casa per 
vem·e pays, miravi l'ampolleta d'aygua que m'havies 
deixada. Tant com va esser clara, vaig anar µer les 
meues. M.és, miraci qu'ahir, al mati, la vaig eure 
tota terbol. o cabia cap dubte, aixó era prova 
qu'estavesen greu perill y que teniesmenesterdemi. 

« Immediatament, sense mirar ni com ,a, ni 
qua t costa, vaig cenyir l espas:i, vaig pujar a 
cavall vaig fer un xiulet al goç y endevant . 

« Cap al tart, vaig arri var a una ila hont tothom 
me ~aiudava, dihentme: <e Deu os guart, galan 
prince. » 
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« Vaig pensar que me prenien per tu ·; y que'l 
millor carni per te trovar era d'al.shi deixar c·reure, 
perqué aixis ells meteixos me portarien all;i hout 
m'esperaves. 

<< Y prou, prou, aixis va es ser. 
<t Quan vaig arrivar devant del .palau del rey, els 

criats me van dir que la princessa passava ansia de 
mi y que m'esperava en son palau particular. 

« Tant bon punt me va veure, la fi.Ha del rey me 
va dir tota contenta: 

« - << Ay ! qu'he_u trigat, galan prince; y quilla 
pena m'heu donada l >'1 

« Vaig entenre que t'eres ca~at ah ella,, aprés 
d'hav~rla deslliurada dèl drach de uou caps, y que, 
com els altres, ella també me prenia per tu. 

« Li vaig deixar creure : y quan va -venir- l'hora 
de se'n anar al llit, me vaig treure l'espasa y la vaig 
posar ... >) 

El primer bessó no va poguer ohirne més. 
La gelosia li era entrada dins del cor inentres el 

seu germa li parlava de la princessa·, y · l'ha via 
mossegat cruelment. Els ulls se li van cubrlr d)un 
vel de sanch, y, sense pensars'hi més, d'un cop 
d'espasa va tallar el coll del seu germà ... 

. Després d'haver caminat tot el dia, el bes~ó va 
arrivar a ca la princessa cap a entrada·de fosch, 
havent trovat pel cam1 y en els carrers de la vila, 
molta gent qui'l saludava sempre de la meteixa 
manera, dihentli: 

- << Deu vos guart, galan prince l >) 
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Se veya clarament que la gent no'l distingien per 
res del seu germa. 

La princessa el va rebre ab grans demonstracións 
d'alegria y li va dir: 

- « Cal creure que dues nits, passades en 
visitar det3rlladament el castell d'En Bas, hauran 
satisfeta la vostra curiositat y qu'aquesta la passareu 
ab mi, contantme tot ço qu'hi haveu vist y qui deu 
esser _ioteressantissim, ja que sereu el primer qui 
n'haji tornat. >) 

El bessó no se va fer pregar gens ni mica y ho va 
cou tar tot a la princessa: com era arrivat cap a la 
matinada al castell d'En Bas ; com la malahida vella 
hi era entrada després d'ell per escalfarse al seu 
costat; com, pretextant la por que li feyen ·el cavall, 
el goç y l'espasa hav.ia demanat de posà 'lshi un ca vell 
a sobre; com cavall, goç y _espasa s'eren trovats 
lligats ab fort~s cadenes quan la vella, saltantli sus 
de les espatlles, l'havia agafat pel coll y l'havia 
escanyat pel penjar després dins d'un calabosso, 
hont ja'n tenia molts altres qui, com ell, havien estat 
víctimes de la curiositat ; y en:fi, com l'endema, a la 
nit, el seu germa qui, avisat per l'ampolleta d'aygua, 
era anat a la seua recerca, era entrat com ell dins 
del castell d'En Bas, s'era apoderat de la malvada 
vella, l'havia obligada a tornar la vida a tots els 
penjats del calabosso y li havia mitgpartit el cap. 

- « Com, va dir la princessa, donchs no era pas 
vos qui vareu venir ahir, cap al tart, y qui, per 
segona vegada, a l'hora meteixa de vos posar al llit, 
me vareu demanar ço qu'era aquell llum qui se veya, 
all a, al cim de la montanya 1 >> 
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- « ro, estimadà princessa, no era pas jo; era: 
el meu germa bessó qui sapiguent que me trovavi 
en greu perill, venia per me'n treure y me'n ha tret 
efectivament, per mitJa del ungüent de la vella 
bruixa. >) 

- « Ah ! mireusaqui perqué, , a re ponre 1a 
princessa, en lloch de posar l espasa allargada al bell 
mitg del llit, el vostre gem1a l'ha v:ia posada per alt 
del t:rave ser! Més, que n'haveu fet del vo tre ger-
ma com no l haveu pas fet venir ab vos t » 

El bessó, regoneixent per ço qu'acabava de dir1i 
la princessa ,que l seu ge1·ma havia estat Ileal y 
respectuós en tot els ens actes, va se tir un gran 
remordiment de ço qu'havia fet, en une hora de 
rabia, a esclatar en plor amarchs. 

Y com la prince~ a tota estranyada li preguntava 
el perqué d'aquelles tan sentides Uagrimes~ el lJessó 
va confe sar l impul de ge o ia qui li era entrat en 
el cor quan el seu germa li conta va ço qni s'era 
pa. at la nit antes en aquella meteixa cambra · y 
com, encegat per la 1·a.bia. hav:ia fallat el coll al qui 
acaba a deli salvar la vida. 

Y el be ó pensant en el crim hoITo ó qu ha ia 
comé s'arrenca\a el cabells del cap, e rebatia pe 
les parets y amenaçava de de trnhir e per castigar el 
sen encegament. 

é , la prince sa li ·m dir : 
- « Perqué dese...,perarr-os d aqueixa manera 

galan prince i -o hi ha re de perdut si heu ... apignt 
con ervar l'nnrnent de la vella qui ha tornat la vida 
a les · ctime del ca ell d'En Ba . n 

- << i que l tinch din de le alforje del ca all. » 
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- « Aneu donchs, altra vegada, al castell d'En 
Bas hont vos espera el cos degollat del vostre germa ; 
unteu la ferida que li heu fota y veureu com la vida 
li tornara ... 

Ohir aqueixes paraules y saltar demumt de la 
se la del seu ca vall va esser tot h.u per el bessó. Ab 
po•:r es -hores va anivar al ca tell d'En. Bas, hi va 
tro"Var el cos del seu germa tal com l'havia deixat, 
li va fer les un.tu.res-- necessaries, y va tenir el goig 
de eure com repre:1.ia po h a -poch la vida que'n tan 
ma:a hora, ell meteix, li havfallevada. 

No cal dir que'l sen germa li va perdoaar de bon 
cor la seua errada. 

Tothom a es er co tent, y crich crach el conl;e 
es acabat, alli dalt y passa nu 1·at, ab una bola de 
sagí qui va fonentse pel carni : qui tingui són, vagi a 
dormir. 





. \ 

l . 

EL CASTELL DE LA SERP 
l 

LJ N cop era un home qui tenia tres filles. · 

L~ més gran se dey~ Munda, la mitjana se ·deya 
Mundina y la petita se-deya 1"1u~dineta. 

La Munda era bonica com el sol, la Mundina era 
. bop.ica com la lluna, la Mundineta era bonica com 
· ur1 cel estelat. 

Y vètp.qui qn'un dia aquell home se va trovar 
obligat, pel seus negocis, d'anar fins a la vila. 

Quan .va.auuuciaF la necessitat d'aquest viatge a 
les seues filles, la gran li va dir: 

-- « Pare, que me portareu de la vila 1 >> 

- << Tu meteixa dinis, ,Munda. » 
- « Porteume un mirall gran, prou gran que 

m'hi pagui emmirallar de cap a peus. >> 

•- « El teu desitg sera cumplit, Munda. » 
Y la mitjana li va dir: 
- « Y a mi, que me portareu, pare 1 >> 

- << Ço que volguis, Mundina. » 
-- « Porteume una caixeta per hi estujar les 

arrecades y altres joyes que m'han regalades fins 
ara., » 
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e< Aixis ho faré, Mundina. )) 
Y com la petita el deixava anarse 'n sense li dema

nar res, el seu pare li va preguntar: 
_:_ ec Y tu, Mundinefa, que vols que te porti de la 

vila 1 )> 

- ce Un roser florit, pare, per posar al capsal del 
llit. )) 

- e< En aquet temps no sé si'n travaré, Mundineta. ' 
(Era pels entorns de cap d'any.) Més, no passi.s ansia. 
O no n'hi haurà enlloch, ó tinras el teu roser florit. » 

Y el pare d'aquelles tres niues, després d'haver
les abraçades carinyosament una y altra vegada, 
se'n va anar a la vila hout el crïdava el seu negoci. 

Quan hagué acabat ço que hi anava a fer, va 
comprar un mirall per la Muuda : un mirall tan gran 
que la seua filla gran. s'hi poguès emmirallar de cap a 
peus. 

També va comprar per la Mundina una bonica 
caixeta esmaltada per estujarhi les joyes que tenia la 
seua filla mitjana. 

Més, quan va demanar el roser :florit tothom li 
va dir: · , 

- << No més en travareu al Castell de la Serp. >) 

Era un castell que deyen habitat per una serp 
grossassa qui escanyava tots els atrevits qui entraven 
en els seus jardins. 

El pare de la Mundineta volia curoplir, a tot cost, 
la promesa qu'havia feta a la seua filla petita. Ço 
que li havien dit del tracte que la serp feya als qui 
entraven en els seus jardins no'l va pas deturar. 

Resoltament se va dirigir cap al temible castell, 
dihentse boy caminant : « Demanantli bé y hones-
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tament el roser florit, pot esser que la serp me'l 
dongui; y, si no me'l vol donar, li compraré. >> 

Més el castell de la serp era lluny. Quan el pare 
de la Mundinefa hi va ~rrivar, ja'l dia anava 
acabantse ; y cóm l'horµe no tenia ganes de trovarse 
lluny de casa ab la fosca y que'l temps li faltava per 
anar en busques de la serp en aquells -jardins qui, 
ab llurs flors de tota mena, anaven a perdua de 
vjsta., ell que va cullir el roser florit sens demanar 
permis a ningú. Solament, com a prova de les seues 
bones intencións .Y de la seua llealtat, en el lloch y 
plaça del roser florit, . hi va deixar una dobla de 
quatre per indemnisar l'amo del ja:cdi. Y, creyent 
que la seua bona sort el faria escapar del perill hont 
tants altres havien travada una mort espantosa, 
l'home va empenré el carni de la seua casa. 

Més, vetaqui que tot d'un cop, y quan més poch 
s'hi esperava, una serp monstruosa se li va aixe~ar 
al devant, se li tira a sobre y'l va entortolligar de 
cames y de braços com una manada de xarments. 

Abans de ferli al coll el derrer torn y de donarli 
l'última apretada qui el tenia d'escanyar, la serp va 
dir al pare de la Mundineta : 

- (< Home malvat l Encomana la teua anima a 
Deu, ja que, ara meteix vas a morir de mala mort 
pel dany cruel que m'has causat. Més m'hauria 
estimat perdre la vida que veure, arrencat y perdut, 
aqueix roser florit. >> 

- (< Tingueu pietat d'un pobre pare, li va 
responre l'home ;..,.. si vos he fet mal, ho he fet 
innocentament y per complaure a una filla tan bona 
com benvolguda. » 
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- << Vols dir que no sabies les conseqüencies q-q.e 
la teua acció tinría per mi 1 >> 

- « De cap manera. >) 

- « Qui ets donch~ y d'hont vens tu qui desco-
neixes l'historia del castell de la serp ! >> 

« Som un negociant honrat, d1un poble molt 
apartat d'aquí, y, fins avuy, havia ignorat qu'existis 
tal castell. )) 

- « Explicate, li va dir la serp; y digasme qu'és 
ço qui t'ha duyt a violar el meu domicili y a cullir 
aqueix roser florit. )) 

L'home li va explicar allavores tot ço qui feya el 
cas. Com, anant a la capital pel · seu negoci, s'e.ra 
encarregat de portar un regalo a cada · una de les 
seus tres filles ; com la més petita li havia demanat 
un roser florit; com s1era vist obligat a venir fins al 
castell de la Serp per travar ço que li havia demanat 
la Mundineta; y com enfi, per falta de temps, havia 
oprat d'aquella manera, qu'ell havia cregut bona per 
no perjudicar a l'amo del jardí. 

- « Com, al cap y a la fi, t'has portat com un 
home formal, li va responre la serp, te vull perdonar 
la vida, malgrat el mal que m'has causat y qui me 
fara patir tants anys. Més, sera a una condició, que 
no puch aixecar ni alleugerir, per dura ó cruel que 
te sembli: és que me donara.s una de les teues tres 
filles. 

« Tens tres dies ~e temps per pensart1hi. Sentira.s 
cada dia, una dolorada de mal d'ill~da, cada vegada 
més forta ; y si, al tercer dia, no me portes una ó 
altra de les teues filles, una derrera dolorada .;. 
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tremenda te s'endura a l'altre món. Vés, y racordate 
que per tu faras. )) ' 

Havent dit, la serp'se li và desentortolligar y va 
desapareixer en mitg del matasser qui vorejava el 
cami. 

El pare de la }llunda, encara tot espantat y 
tremolós, va penre el mirall y la caixeta que. havia 
deixats caure a terra; y, portant a la ma la branca 
de roser florit, se'n -va anar cap a , casa, hont 
l'esperaven les seues tres filles. ' 

· Y, 'camina que caminara.s, p.i va arrivar que ja 

era nit. 
Veyentel ab una cara tota trista, les tres nines se 

varen tenir els alegrets y li varen demanar : 
- << Pare I que ha veu . Üngut algun dolent 1 

encontre ? )) 
- · « Sols un xich de cansament. Quan hauré 

passat la nit, no s'hi coneixera pas rés. » 
Y, havent entregat a èada una_ ço qui li pertocava, 

el pobre pare s'en va anar al llit. · 
Mentrestant la 'Munda, la Mundina y la Mundi

neta, contentes, malgrat tot; del regalo qu'acabaven 
de rebre, se'l' miraven y se'l remiraven benehint el 
llur .pare -qui tan bo se ÍnQstrava per elles en tota 
ocasió. . 

L'endema de mati l'home va tenir una primera y 
terrible dolorada de mal de ventre. 

Les seues filles li varen fer aygua de camomilla y 
, la cosa no va passar d)aqui. No-obstant, tot el dia 

el malalt va estar trist: y quan la Munda li pregun
tava: 

- « Pare t que teniu per estar tan trist 1 » 
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Ell li responia : 
- e< May havia tingut semblant mal de ventre, 

y la violencia de l'atach d'aquet mati me té un xich 
preocupat. )) 

- « Cal creure que no tornara. >) 
- « No ho calria pas. » 

En quant a l'exigencia de la serp y a ço qui, més 
que l'aygua de camomilla, tenia de fer desapareixer 
el mal que patia, l'home s'ho callava. Més, no deixava 
d'hi pensar, nit y dia. 

Ço que temia li va arrivar. L'e1,1dema de mati, al 
saltar de1 llit, va tenir una altra dolorada, més forta 
que la primera, qui li va torctr els budells ab tanta 
violencia que va pensar morirse. 

La Muuda, la Mundina y la Mundineta el cuy-~ 
daven del millor que sabien. Ab brous de pa, cata
plasmes de farina de lli, aygua <l'arrós y aygua de 
malves, varen conseguir ferli passar. Més, tot aquell 
dia, l'home va estar capficat y pensatiu. Es que veya 
com se realisava la paraula de la serp, y que venia, 
per ell, l'hora, ó .de morir ó de demanar a les seues 
filles el sacrifici qui'l tenia de salvar. 

Y la l4unda li deya: 
- « Pare l preneu coratge; cal esperar qu'ara 

sera. ben acabat. )) 
- « Aixi siga, li responia el seu pare, qui conti

nuava callant alló que tant li costava de dir. » 

Y vetaqui que'l tercer dia, quan va volguer aixe
carse del llit, li va venir el tercer atach del mal 
d'illada, encara més fort que'ls dós altres, y qui'l 
feya retorcir com un cuch : y tant y tant el feyà 
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patir que les seues filles varen anar a cercar el 
- ~ur~. . 

Aquet, palpa que palpara.s, cerca que cercara.s, 
mirant la llengua y les urines, v~ declarar que la 
cosa era greu y va receptar un servicial d'aygua 
d'espinacals ab unes gotes que l'apotecari hi afegiria. 

L'a~ach va esser ali viat y va passar poch a poch, 
més deixant el malalt bastant flach y -completament 
desganat. 

Quan el cirurgia el va debrnr, li va dir: 
- « Ab una altra com agl_lesta, és vos qu'bi pas

sareu. Aneuhi donchs eri compte ; qu'ab aixó no 
s'hi pot jugar. Descans, tranquilitat, manjar poch y 
ben cuyt y, creyeume, encara hi ha home per 
temps. >> 

Les filles del malalt se li varen oferir per tot ço 
que volgués, assegurantli que qualsevol cosa 
qu'alshLdemanés; tot ho farien ab gust per tornarli 
la salut. -

- « Veritat és, alshi va dir llur pare, que vosal
tres me porieu salvar; més m'estimi més morirme 
que demanarvos una tal cosa. >) 

- · ce Encara que nos calgués morir en vostre 
lloch y plaça, digueu ho, y ço que caira fer, ho 
farem. » 

- ec Morir, no ': més, pobres :filles, qui sab si la 
mort no seria pas preferible ... » 

-- e< Digueu, pare: y sigui ço que sigui, ho 
farem. >) 

Y'l pare alshi --va explicar tot, fil per randa. 
- « Si'l meu mirall hagués estat causa del vos-
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tre mal, li va dir la Munda, jo vos . diria que podeu 
donarme a la serp. , >> 

- « Y tu, Mup.dina, que'n dius 1 >) 

- e< Que si la meua caixeta vos hagués costat 
aqueix extrem, avuy meteix me'n iria al castell de 
la serp. >) 

- « Y tu, Mundineta, que'n pensés de tot 
aixó 1 )) 

Aquesta no havia pas esperat la pregunta del seu 
pare per sapiquer ço que li tocava fer. T~mbé, va 
esser sense pensar~'hi gens, qu'ab veu resolta y a 
!'ensems molt carinyosa, li va responre: 

- « No patiu pas més, pare: aixequeuvos y 
anemse'n desseguit, que ja massa haveu patit per 
mi. >) 

- « Jo donarte a una serp1 Ni may que t:ho 
pensis ! >) 

- « ·Qui sab 1 Mireu, pare : també pot esser 
que d'aqueixa serp me vingui la ditxa 1 >) • 

1 

Y tant va insistir aquella bona filla, tant va 
suplicar la pobra Mundineta·, que'l seu pare no va 
poguer fer de menys y aquell meteix dia la va portar 
al j ardi del castell de la serp. 

Quan se varen· despedir de llur germana petita, 
la Munda y la Mundina v~ren plorar y varen fer 
alguns altres alimaris per demostrar que sentien 
pena d'aquella separació tan trista, més cap ganes 
varen tenir d'envejar la Mundineta, y de penre1i la 
plaça. 

Aixis és que de bon cor li varen desitjar feliç 
viatge ... 
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Com si ho hagués endevinat, la serp ja'ls espe-
rava al pas de la porta del jardí. " 

Quau va veure )a Mundineta tan joveneta y tan 
bohica, ne va tenir 1tant de goig que \a seua cara de 
serp se li va mudar,. tant corn ·pogui mudarse, en 
meuys 4orrífica, una cara de serp, fins al punt qu'a 

' la Mundineta li va àpareixer, en lloch d'una bestia 
· malahida y espantosa, u,na pobre bestiola digna de 
com.passió. 

· - « Aqui tenfo, li va dir el' pare, la filla que. 
m'haveu demanada. Es la que més m'estimavi. 
Digueume que li fareu bon tractes, que no li faltara 
res y que no la deixeneu_ patir per culpa vostra. >) 

· :-- « 
1 

D'ella no'n passeU: cap ansia, va responre la 
sérp; aviat veureu ~om sera la · més ditxosa de les 

1vo,stres filles. >) . , _ 

- (C Mundinèta,. encara hi ets ab hora, va dir 
• el pobre hpme a la seua :filla petita ; tornate'n ab mi 
cap a casa, y arrivara ço que Deu volguí. >) 

- « No, · pare; aneuvo'n ben descansat y viviu 
farses anys ! >> 

- ec Més, si un dia te penedies del sacrifici que 
m'has c0nsentit y me tenies de malahir t.. >) 

- ec May se ca,l penedir d'havei;- fet bé: y, des
prés, el cor me diu qu'un dia ó altre trovaré la 
recompensa de ço que faig avuy per vos. >> 

- « Aixis ho esperi, va dir el pobre pare, qui 
després d'haver abraçat carinyosament la se.ua filla, 
se'n va entornar cap a la seua casa, l'anima trista 
y'l cor trencat. >) 

Quan la Mu.ndineta va esscr sola ab la serp, 
aquesta li va dir : 
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- « Vina, Mundineta, que te faré veure'l castell 
qui ha d'esser d'aqui endevant la teua casa, hont 
-5eras reyna y mestressa, y hont trovaras una sort 
més digna de la teua bellesa y del teu bon cor. >) 

Aqueixes paraules, dites ab molta dolçura, varen 
fer desvaneixer la repugnancia ben ·natural que la 
bona nina sentia envers la bestia qui havia exigit 
del seu pare y d'ella meteixa un sacrifici tan dolorós; 
el cor que tenia restret y com lligat ab una corda se · 
li va aixamplar; y li va semblar qu'una mena de 
nu vol, qui assombravà. el cel, se desfeya y deixava els 
raigs d'un sol primaveral escampar llum y alegria 
:fins als nius hont piulajaven aucellets de -tota mena. 

Y, sense ferse pregar ni gens oi mica, fa Mundi
neta va seguir la serp. Varen atravessar tot el jardi 
hont se veyen, tot l'any, flors de tot color, y al cap 
d'una estona se varen trovar devant del més bonich _ 
castell que vos pagueu imaginar. 

Les par~ts y les torres eren de pedra marbre. 
Portes y finestres totes esculpides y la fatxada guar
nida d'estatues qui bella, qui més bella. Balcü'ns y 
baranes de l'escalera travallats ab ferre repujat _y 
daurat. Cortines y alfombres de roba riquissima ; 
mobles de fusta rebuscada y obrada ab un art mera
vellós. La pobra Mundineta de tan admirada no 
gosava dir _paraula, ni sabia hont posar el peu. 

Despr~s d'haverli ensenyat tot, la serp li -va dir: 
- « Avant d'altra cosa, me convinria saber, 

Mundineta, si és de bon grat que t'has decidida a 
viure ab mi a dintre d'aquet castell i >) 

- « Si no fos del meu bon grat no estaria pas 
aqui. » 
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- « Y estas ben resolta a compartir la meua sort, 
sigui la que sigui, duri ço que duri 1 >> 

-- « Per aixó me som donada a vos, per compartir 
les vostres penes y gaudir dels vostres goigs. >> 

- _ « Es tot ço que me faltava saber. Y bé donchs, 
escolta, Mundineta : som el fill del Rey. >) 

- « Y com és que vo:-; encontreu aquí en forma 
tan llastimosa, va preguntar la bona nina 1 » 

- « Ja veuras. Un dia> boy passejant pels carrers 
de la vila ab els joves esterlocats qui me feyen ordi
nariament. companyia, varem tenir la desgracia de 
topar ab una vella esdentagada y tota arrugada de 
cara; y, a més, geperuda d'una. manera ridícula. 
Quan els meus companys la varen veure no se pogue
ren tenir el ·riure y, descaradament, s'en varen buP
lar. 

ec Es clar: jo 'ls podia ter callar, y'l meu deure era 
de ferho . Més, vaig riure com ells, y, aixi fent, 
vaig esser complis de llur bogeria· y de llur poca 
solta . 

« La vella era una bruixa qui me tenia molta ran
cunia perqué no feya cas de la seua fillola qui s'ha
guera volguda casar ab mi. 

« Es donchs tota desayrada que se'n va venir cap 
a mi.., mirantme ab uns ulls qui m'atravessaven com 
si fossen puntes de ganivet, y ab veu rugallosa me 
va dir: 

- « Prince l l'injuria que m'has feta la pagara.s 
cara. A falta de tota altra consideració, la meva edat 
Y 'ls meus cabells blanchs te tenien de recordar l'ho
nor y'l respecte que se deuheu a la vellesa; y tu, com 

' 
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a prince, tenies obligació de donar el bon exemple 
al teus companys. 

« Has estat flach per ells y agraviós per mi. Veta
ci'l teu castich : 

ec De prince orgullós qu'ets avuy, senís cambiat 
en serp, y serp .sera.s set anys. 

« Te tancara.s dins un castell ahont guardara.s un 
jardi plantat de tota meua de flors, les unes boniques 
y les altres més boniques, que'l món enter t'envejara, 
perqué floriran tot l'any, fins y quan, a pertot arreu, 
la neu y la gelada ho tenen tot esíullaty mitg· mort. 

« Si te'n deixes penre ni una, sera.s condemnat a 
serp per tota . la teua vida, exceptat que una niua 
honrada consentis a viure ab tu y a esser la teua 
esposa ; que si tal ditxa tenies, y aqueix8i,nina hon
rada no deya a ningú qui ets y deixes d'esser, al cap 
de set anys tornaries a esser prince y paries tornar ~ 
penre la teua plaça, al costat del rey . Més, si ets tra-. 
hit, faras altres set anys de penitencia. » 

« Y al meteix instant vaig esser encantat. >) 

- « Oh l la mala dona l va dir la Mundineta . )) 
- « Els meus companys, va continuar la serp, 

varen fugir espantats, mentres la bruixa me deya : 
« Recordate que, si per mi va, la teua penitencia no 
s'acabara pas may y que te tinré sempre d'aprop l >) 

-« Com, va fer la Mundineta, hi pot haver tanta 
dolenteria pel món 1 >) 

- « Per tant qu'ho creguis, encara no ho creuras 
prou ! Ditxosament, que'n mitg de tanta dolenteria 
també se trova algun bon cor. Un cop cambiat en 
serp, me'n vaig venir en aquet castell, hont m'espe
rava la meua padrina, qui me va dfr, boy plorant : 
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« Pobre fill l He sapigut per un dels teus companys 
ço qui acaba de succehir, y m'he enllestida per con
traposar el meu poder al poder de fa malvada bruixa. 

« Jo també som fada y m'entench en coses 
d'encantament, més may me'n he servida sinó que 
per fer bé. Tot el castich no te'l puch treure, perqué 
tenies certa culpa ab ço qui ha passat, més te'n puch 
treure la meytat : s~ras serp al dia y home a la nit. » 

Mentres la Serp parlava, el cel s'era anat entrel
luscant, els criats haviea encesos els salamons de tot 
el' castell y la Serp acaba va de parlar quan se va fer 
nit fosca al defora. 

Al meteix instant, en lloch y plaça de la Serp, la 
Mundineta va veure el prince més bonich -::_ue may 
hagués somniat. 

Y el prince, qui prou se feya compte de la sorpresa 
de la bona nina, li va dir : 

- « Ara cqneixes, Mundineta, la meua trista 
vida. Diguesme si la vols sempre compartir y si 
ponis estimar un xich la desditxada Serp que me cal 
esser encara, tot un any si me vols a mi, q tota la 
vida si me negues el teu amor. » • 

- « Si el meu amor pot alleugerir y escursar les 
vostres penes, ja el teniu tot, galan prince, y desde 
ara. » 

- « Donchs, jo te juri que senis ditxosa y qu'un 
dia portara.s corona en el palau del rey, mon pare. » 

Y aixis varen passar la nit, enrahonant, fentse 
mil promeses, contentissims tots dós. 

Tant bon punt va esser dia, el prince se va cambi~r 
altra vegada en serp, y vinga passe;arse en el jardi, 
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per guardades flors de tots colors qui umplien l'ayre 
de perfums exquisits. 

Y els dies anaven passant tòts iguals, com totes 
iguals anaven passant les nits: l 

Més a tot. hi han acaballes., y va venir un din que 
la Mundineta v_a trovar més llarch que .els alttes dies. 

Allavores _:va pensar que tenia _un pare y dues 
germanes qui devien passar gran pena d'ella, creyentla 
sacrificada y la més infeliç de les criatures. 
. D'aquí a tenir ganes d'anar ab un salt fins a la 
seua casa,' per veure la seua família, aviat hi va 
esser; més no ho· gosava demanar a la serp. 

Solam en t cada dos per tres li passa va una ombra 
per la cara y els ulls se li entela ven un xic h. Y, quan 
més anava, més sovjny passava aquella ombra y més 
soviny se li e·ntelaven els ulls. 

La serp se'n va adonar y ne va sentir grarr dolor, 
pensant que la Mundineta s'anyorava ea la seua 
companyia y·que se penedia de ço que havia fet: 

Vejent que, de gia en dia y de més en més, la 
,. Mundineta estava més capficada y pen~ativa, la serp 

li va dir : · 
- « Que tens, Mundineta i Qu,alsevol -diria que 

no estas contenta. Si te falta alguna cosa demanaho. >> 

- « No me falta rés, galan prince. >> 

- « Si estas cansada ó delicada, diguesho y te se 
dona.ran tots els cuydados necessaris. )) 

- « Rés no me fa mal y tinch bona salut, gracies 
als bons traútes que me feu. >) 

- « Y, donchs, perqué, de cent en quaranta 
primer, y ara per ara a tot arreu, la cara te s'entris-
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teix y els teus ulls~ quan no s'entelen de llagrimes, 
semblen mirar lluny, lluny ... ? >) 

- << Si per cas, aixó sera quan pensi ab el pare 
y les germanes. >) 

- « Y perqué te tornes trista pensant ab ells? » 
-- << Perqué me faig carrech que me deuhen 

creure la més infeliç de les dones y que, ben segur, 
ploren cada dia la meua sort. » 

- << Bé sabs que pensant aixis s'enganyen y que, 
en aixó, _no podem ferhi res ni tu, nijo. n 

- « Alguna cosa pori~ ferhi si els ana vi a veure, 
y sijo meteixa alshi deya que som ditxosa y que, 
per conseqüent, no tèneu menester de passar ansia 
de mi. >) 

- « Per poch qu'arshi _'n djguesses, alshi 'n 
diries massa; perqué ja sabs que, si may t'escapés 
de dir qui som, me condemnaries a set anys més 
d'enc~ntament y de penitencia. >> 

- (< D'aixó si que no deveu tenirne cap por: 
mas~a me tdga de vos veure deslliurat. >> 

_:_ « Per l'amor de mi te sents capaç de guardar 
aqueix secret, Mundineta f » 

- e< P1·imer que trahirvos, galan prince, prefe
ri.ria deixarme menucar a petits bocins. >) 

- « Y bé : per te 'n: fer un pler te deixaré anar, 
una vegada, a passar una müja diada a la teua casa, 
per veure el teu pare y les teues germanes, y per 
alshi dir tu meteixa que no teneu de passar ansia de 
tu. Derna meteix hi poras anar. » 

- << Tota la vida vos ho agrahiré, galan prince, 
va dir la lundineta ; y ja veureu si me sé tenir la 
llengua . >> 
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L'endema de mati, quan la Mundineta se va aixe
car del llit, va trovar dins . de la seua cambra una 
roba de seda · bordada ab or fi y tota vorejada de 
puntes finíssimes com may cap reyna n'ha via porta
des de tan riques. 

Se la va revestir ; y, baixant al jardi, hi va tro var 
· una carroça qui relluhia com feta ab mirallets y a 

laqual estaven enganxats quatre cavalls, blanchs com 
la neu, a punt d'empenre la ruta. 

La Mundineta va pujar a la carroça, va donar la 
direcció .als cotxers, y, corre que correra.s, en un 
obrir y tancar d'ulls va esser devant la porta del 
seu pare. 

Ohint la fressa de la carroça, les seues germanes 
varen eixir a la :finestra per mirar ço qu'era. 

Quan varen veure que 'ls cavalls s'aturaven 
devant de la llur porta y que de la carroça ne baixa• 
va una dama tau ricament vestida, y qu'aqueixa 
dama era la Mundineta, per poch s'bag,ueren des
mayades. Més el susto va esser de poca durada.-· Un 
cop refetes, varen_ entenre que 'l llur deber era de 
rebre carinyosament la viatjera ; ab quatre salts 
varen baixar l'escala y se varen tirar al coll de la 
llur germana. 

De festes ja podeu pensar si li'n varen fer l Molt 
afectuoses per part del seu pare ; un xich mesclades 
d'afecte y de gelosia per part de la 1vlunda y de la 
Mundina. 

Tot el temps que la Mundineta va /passar a casa 
del seu pare, li varen fer mil y mil preguntes. Y 
tant a les seues germanes com al seu pare, ella 
sempre responia: 
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- « No passeu mal temps per mi ; la vostra 
Mundineta és ditxosa. No li falta res. · >> 

Y, pregunta que preguntara.s, d'aquí no la varen 
poguer treure. 

Quan va esser l'hora d'entornarse'n, se va des
pedir del seu pare y à.e les seues germanes, y va fer 
via cap · al castell, ahont el prince l'e~pera va, no 
sense algun recel. 

- (< Ara si, Mundineta, 1i va dir la Serp, quan 
la va veure 1a saltar de la carroça, ara si que crech 
que m'estimes urr xich y qu'ets tota una dona l » 

Y aixis _varen passar mesos. 

Un dia, la }iilundineta va saber que 'l seu pare 
estava malalt a punt de mort, y que la volia veure 
abans de tres-passar. La serp no la volia pas deixar 
anar. 1vfés, ja se sap alló que sempre sol passar: 
somica que somicara.s, la Mundineta va acabar per 
guanyar ; y novameat va conseguir de poder anar a 
casa del seu pare. 

- e< Per l'amor de Deu t 'encomani, :Mundineta, 
que no te deixis pas escapar el secret de la meua 
, ida ! )) 

- « Ja sabeu, galan prince, que primer mo
riria ... » 

Y la Mundineta _se 'n va anar, portada en la 
meteixa carroça de sempre. 

Quan va esser aprop del seu pare, la Mundi-neta 
el va abraçar y li va dir : 

- « Que p uch fer per vos, pare ? J> 

- e< Ço que més m.e fa patir, filla mia, es el 
remordiment que senti d'baverte donada a una Serp. 
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Si sabia jo qui és y qui deixa d'esser aqueixa Serp, 
me'n iria tranquil d'aquei món. » 

- « Aixó, pare, no vos ho puch dir. Ço que vos 
puch dir, és que som ditxosa. No'n valgueu sapiguer 
més. N o passeu ansia de la meua sort, y deixeu el 
remordiment que patiu, perqué tampoch hi ha de 
qué. » 

Y, la cara ja regalant· d'aquella suor freda qui 
sol esser una de les últimes senyals de la mort, el 
seu pare li responia : 

- « Tot ço que me diní.s, Mundineta, no privara 
que'l recort de la meua flaquesa me rosegqi 'l 
cor ... » 

Ohint el llur pare parlar aixis, la ~landa y la 
:Mundina varen juntar les instancies llurs a les del 
pobre moribunt; y tant "Çaren suplicar, plorant y 
més plorant, que la Mundineta se va deixar con ven
cer y als hi va contar tot ço que la serp li ha via dit. 

Aíxi que la Mundineta acabava de trahir el secret 
del prince encantat, el seu pare, fent el -derrer 
badall, va finar. 

Més allavores va passar· una cosa estranya: y és 
que la Mundineta se va trovar, al meteix instant, 
vestida d'una roba de sarga vorejada d'esperllinchs. 

Avergonyida d'haver faltat al prince, més que de 
se veure pobra.ment vestida, va dir a les seues ger
manes: 

- « Deu haji perdonat al pare, y Deu vos perdó 
el mal que vosaltres m'haveu portat a fer l Adeu 
siau ! No sé pas si nos veurem may més. » 

Y la Mundineta va eixir de la casa del seu pare 
per s'entornar al castell de la Serp. 



l ~L CASTELL DE LA S~RP - 57 

Al lloch y p1aça de la carroça endaurada y dels 
cotxers tan ricament vestits qui l'ha vien portada, la 
Mundineta va tro var un carretó fangós, un ase xacrós 
y esterrufat y, pel condUjhir, un vell criat borni, 
geperut y coix. / 

Apurada c·om ja vos ho pode'u pensar y creure, la 
Mundineta plorant totes les llagrir:µes del seu cós, va 
pujar en ·ei carretó fangós, boy pr'ènent la resolució 
d'acceptar y de suportar ab coratge totes les conse
qüencies de la seua tr-aihició. 

Xano, xano, y com Deu va volguer, van arri v.ar 
al Castell de la Serp. Al pas de làporta els esperava 
una v·ena, de cara entristida, aixó si, més plena de 
bondat y de compassió, q1:1i li va dir: 

- « Plora, Mundinefa, y cumpleix la penitencia 
que t'has merescuda. Més, l;ecordate que, vajis alla 
hont vajis, no te desam.pararé may. >) 

Y la bona fada, qui -no era altra que la padrina 
del pobre prinèe encantat, va desapareixer boscos 
en11a, sense que la Mundineta, negats els ulls per les 
llagrimes rohents ·y amargues que derramava, l'ha
gués pogut coneixer. · 

La serp no l'espera,va pas, com les altres vegades, 
. al mitg de les fi.ors de tots cole>rs, les unes bon.iques 

y les altres més boniques; qui tot l'any espellien en 
• aquell jardí. La Mundineta la va trovar estirada y 

mitg morta sota el portal del castell. 
D~solada y feta una Magdalena, la nina va caure 

de genolls en terra, y, boy singlotant, li va dir : 
- « Perdoneu, prince, el mal que vos he fet, y 

disposeu de mi, qui tot m'ho mereixi, :fins a la 
mort. » 
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- « La mort es Deu qui la dona, Mundineta. 
Més el castich que t'has merescut y que vaig obligat 
a donarte vetelaci : Faras set vegades el torn del 
món; trencaras ·caminant set parells de sabates de 
ferre y umpliras set samals ab les teues ll;igri
mes, ·mentres jo passaré set anys m~s en el meu 
miserable encantament. 

<< Vés, y guardate de mals consells com de mala 
gent. Per tot ahont passis, per les valls, com per les 
muntanyes, en els poblets com en les ciutats, porta 
el respecte a qui és degut; ajuda als qui seran més 
flachs y més pobres que tu; no envejis ço qui t~u no 
sigui : parla poch, obra sempre ab tot el seny y 
recorda te qu' ets meua. 

« Si escapes als perills que trovaras durant 
aquests set anys, y si guardes fidelment la meua 
memoria, torna quan hauras acabat la teua peni
tencia y, qui sab si allarnrs porem esser dibosos, 
com ho haviem cregut. . 

« Vés, encara una vegada, y que Deu te .dongui 
bons camins. >> 

- « Ahont trovaré les sabates de ferre que me 
cal calçar i » 

- « Eixint del jardi, ne trovaras un parell de 
noves. Quan aqueixes seran fete·s malbé y que te 
cauran dels peus, ne trovaras un altre parell de 
pariones a les que hauras trencades, y aixis fins a 
set vegades. » 

- << Tot ho faré com m'ho haveu manat : y, ab 
l'ajuda de Deu, cal esperar que 'Is vostres mals 
finiran, galan prince. No .malehiu pas massa la vostra 
pobra Mundineta qui altre amor no té al món que 'l 
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vostre, y qui s'esforçara de 'n esser sempre digna. 
Adeusiau 1 >> 

La Mundineta se'n va anar a la porta dèl jardí ; 
hi va trovar un parell de sabates de ferre y se les va 
calçar. Es clar que li .pesaven y· que la cansarien 
molt; més s'ho havia ben guanyat per la seua indis
creció, y altre remey no tenja per alcançar el perdó 
del prince y conservar el seu amor que'l de cumplir 
ço qui li havia estat manat. 

Y, vestida de ¡la roba de sarga, la desditxada 
Mundineta va començar el"seu llastimós pelegrinatge 
de · set anys; recullint, una per una, les llagrimes 
amargues qu'anava derramant boy carni fent. 

Y mireus aquí qu'un dia la Mundineta, al puJar 
una costa molt recta, va trovar una pobra ~ella qui 
plorava, asseguda àemunt d'una penya y recolsada 
sob:ve un feix de llenya seca. 

- « Que teniu, bona dona, y perqué ploreu 1 va 
demanar la Mundin~ta. » • 

- « Ço que tinèh 1 va responre la vella. Es que 
he arri vat fins aci ab aqueix feix de llenya, y que no 
me senti ab cor d'anar més lhiny. » 

- « Ahont teniu la casa 1 » 
- « Aqui dalt, al cim de la collada. i> 
- e< Donchs aixis, no passeu ansia de la llenya : 

ja l'hi portaré jo. >) 

- · « Óom que estas tan cansada 1 » 

- r << No 'n feu cas. Sóq. els cansats qui fan la 
feyna; y, a més, me sembla_ra qu'és a la meua 
mare - Deu l'haji perdonada l - qu'estich ajudant.>> 

Y la Mundineta, carregantse a coll el feix de 
llenya de la pobra vella,. el va portar fins al cim de la 
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collada, va descordar el feix y va entrar la llenya a 
braçats dins la casota. 

La vella la deixava fer, boy . mirantla ab ulls 
plens de bondat y mitg negats de llagrimes de 
compassiva ternura. 

Quan tot va estar llest y que la Mundineta 
s'apuntava per despedirse de la pobra vella, aquesta 
li va dir: 

- « He volgut provar el teu bon cor., filla mia, 
y és ab un verdader contentament que l'he travat 
obert a la pietat pels pobres desvalguts. No tinch ni 
or ni argent per pagarte la pena ; tant més que 
tampoch ho volries. Soles algunes ametlles me que
den aqui en un reconet d'armari. Acceptane una com 
a recort meu y guardala bé per un cas de menester, 
prometentme deia trancar sols a-l'hora que te tro'7is 
apurada y que no tinguis ni sapiguis altre remey per 
sortir del pas. )) 

- « Gracies, bona"dona, va responre la Mundi-
neta, aixis meteix ho faré. )) · 

Y haventli besat la ma ab molt respecte - una 
ma qui ben segur devia haver estat molt fina, més 
qui era allavors tota seca y tota arrufi.da - la Mun
dineta la va saludar y va seguir la seua ruta penosa, 
sense haver conegut que la pobreta qui acabava de 
li donar aquella ametlla era la meteixa padrina del 
prince encantat, la bona fada qui li havia promés de 
no desampararla may, passés ço qui passès? mentres 
cumplis bé la seua penitencia. 

Plora que plorara.s y camina que caminara.s, la 
Mundineta se va travar, un altre dia, devant d'un 
correch que, per l'ordinari, els vianants passaven per 
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sobre d'unes pedres més ó menys llevadices. Més, 
una diada de pluja desfeta havia engrossit el correch, 
y aquelles passeres ja no inspiraven confiança a una 
pobra dona qui se les estava mirant ab una angunia 
beu feta per commoure el cor bondadós de la Mun-
dineta. · 1 

Era una · -velleta qui, coixejant d'una manera
llastimosa, ab un tremolor especial de tot son cos, 
portant un cistellet de berga al braç esquer y un 
bastonet a la ma ,dreta, no sabia com s'ho fer pe~ 
saltar aquell obstacle imprevist sense perill de caure 
y, qui sab si de,negarse. 

La · Mundineta endevinant la perplexitat de la 
vella desgi·aciada, se li va oferir dihent: 

- « 'Molt bé fareu, bona dona, de no arriscar vos 
en aquet mal pas ... » 

- « Es que tampoch puch estarme agut més 
· temps, esperant qué l'aygua baíxi per ferme el 

passatge menys insegur. A casa, de l'altra part de la 
vall, hi tinch un fill malalt qui deu trovar el temps 
llarch, y fins passar pena per ço qui m'ha succehit 
en àq uets mals camins. >) 

- ec Ma--y he pensat deixarvos en tan cruel em-
barraç. Gracies a Deu, tinch encara bon peu y prou 
força per fervos u11 servey. Poseuvos demunt de la 
meua esquena y no tingueu cap por de mullarvos, ni 
poch ni molt. >) 

Y tal dit tal fet. L'una portant l'altra, la Mundi
neta y la vella çoixa varen passar sens accident de 
l'altra banda del correch que les plujes havien 
engruixit y fet eixir de mare. 

Un cop arrivada sens accident a l'altre banda de 
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correch, la Mundineta va descarregar la pobra vella 
y li va dir: 

- « Bé veyeu, bona dona, que tot és anat com 
una seda 1 >) 1 

- « Ay si ! filla mia, y t'agrahiré molt el bé que 
t'ets portada ab mi. Si te podia pagar ab diners, 
amplament bo faria. Més som una pobreta qui va 
pel món capdant el boci de pa que cap bona anima 
no me refusa. Sols al fons del cistellet hi porti un 
parell de ballanes ; aqui ne tens una que ab molt 
gust te doni perqué te serveixi, algun dia que tinguis 
menester d'ajuda. Guardate de la curiositat, no la 
trenquis pas si no hi estas obligada per una neces
sitat apremiant. 

- « Gran mercés 1. bona dona, va responre la 
Mundineta ; aixis meteix ho faré. » 

Y, besantli respectuosament la ma - una ma 
qu'hagueren dit més aviat feta per donar que per 
rebre almoynes - la Mundineta la va saludar y va 
repenre la seua interminable caminada, sens haverse 
fet compte que la velleta del cistellet, aixis com la de 
l'ametlla, no era altra que la padrina del prince 
encantat, la bona fada qui, a l'hora més cruel da la 
seua vida, l'havia aconortada y animada a cumplir 
ab el seu deber. 

Camina que caminara.s y plora que plorara.s, fent 
malbé sabates de ferre y umplint samals de lla
grimes, la Mundineta va ensopegar una altra vegada 
ab una pobra vella qui era cayguda y qui no podia 
aixecarse de terra, semblant a punt de finar. 

La Mundineta se va apropar y vegent que respi
rava encara li va dir: 
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- « Com ho haveu fet, pobra dona, per caure 
tan malestrugainent 1 >> 

- « El peu· me s'ha girat ; · y, com me 'n cal tant' 
poques per perdre l'equilibri desde una marfuga 
qu'acabi de passar y qui me ha deixada sense forces ... 
ja veyeu, d'aqui no me puch moure ... >> 

- « Prengueu coratge, · bona- dona, ja vos aju
daré. Atrapeu vos a mi, y poch- a poch ar?"ivarem 
allà-hont vos calgui y volgueu anar. » 

- « Es que som tan flaca que no puch posar un 
peu de vant de l'altre ... » 

- « Me sem.bla que no debeu pe~ar gayre ... 
Me posareu els braços entorn del coll y aixis vos 
portaré. >) 

.. 1 Y aixis ho varen fer .. La Mundineta se va carre-
gar la pobra velleta demunt de l'~squena ; y, 
caminant molt apulit, per no donar li algun sotrach, 
la va traginar, no sense penes y tra valls_, fins a la 
cabanya q ui li feya de sopluig. 

Un cop arrivades allí, la va ajudar a recolsarse 
demunt d'un llit de fulles seques, y ja se disposava 
a ellO'enre el foch per ferli un brou de pa, quan la 
vella li va dir : 

- « N o te don guis tanta pena, :filla mia ; per ara 
ja esticli bé y no me falta qu'un xich de descans. 
Mil gracies per l'ajuda que m'has prestada. No tinch 
per recompensarte altra ·cosa qu'unes quantes nogues, 
aqui demunt de la lleixa. Prenne una y guardala 
per si, algun dia, te travesses haver agotats tots els 
recursos. Alla vores, més allavores solament, la tren
caries, y en ella trovaries els mitjans necessaris per 
conjurar tot perill qui t'amenacés ... Mentrestant, 
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continua sent pietadosa per la pobra gent y lleal ab 
tots y en tota cosa... >) 

- « N o pass<;m ansi a, bona dona; aixis me teix 
continuaré fent, tant com vida tinré. >> 

Y besant 1a pobra dona al front, sense sapiguer 
veure que totes les rufes qui 'l cobrien, aquell front, 
amaga ven la bellesa y la bondat de la padriua del 
prioce encantat, la Mundineta li va fer una reve
rencia tan respectuosa com l'hagués feta a una 
reyna, y sortint de la barraca miserable, se va posar 
altra vegada en carni per acabar les voltes · entorn 
del món, fer malbé les últimes sabates de ferre, y · 
umplir la derrera samal de les seues llagrimes 
amargues. 

Més tot té una fi en aquet món de dolencies ; y, 
un dia, la Mundineta se va travar ab les set samals 
plenes, els set parells de sabates fetes malbé y les 
set voltes entorn del món cumplide_s, tenint per tota 
fortuna l'ametlla, 1à -balla• a y la nogua qui li havien 
estat donades per preu del seu bon cor. 

Y mireusaci qu'arrivant al Castell de la Serp va 
sapiguer que la Serp havia desaparescut, que 'l fill 
del rey era tornat al palau del seu pare y que se 
tenia de casar l' ensendema ... 

- « Com és, me direu, que 'l Prince no va 
esperar el retorn de la Mundineta. >> 

Es que, solicitat pel seu pare, qui se feya vell y; 
volia, antes de morir, veure 'l seu fill enmullerat, el 
Prince va acabar per acceptar de casarse ab la pri
mera que li varen presentar. 

Era la meteixa :fillola de la mala bruixa, d'aquel
la vella esdentagada y de cara arrufi.da qui tantes 
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malifetes havia escampades pel món. Li havia calgut 
tot el seu art a la mala dona, __,.. ja se sap que les 

- bruixes ne tenen molt, - per posar la··seua fillola en 
lloch y plaça de la po.bra Mundineta; més hi havia 
reexit y ja se creya arrivada a dony. 

Ah l si'l princé ho hagués sapigut ! Més no ho 
sabia pèls. Y com tenia tanta pena d'h1:1ver perduda 
la Mundineta, tant -li era ,casarse ab l'una com ab 
l'altra, mentres fos del.grat del seu pare_, el Rey. 

Y'l dia dèl · casament era arr~vat ~-sense que la 
:Mundineta hagués pogut veure'l prin_ce ri,i 'li er1raho
nar. 

Es allavore~r que va peni'ar ab 1'afnetlla qui li 
tenia de donar ajuda en un cas apurat. .. Y · m~y diríeu 
ço gu'hi va travar dedins 1 Don'Chs hi va trovar úna 
filosa y un fus d'or fi, res de més bonich. 

Ella que se'n va sota de les :finestres de(palau del 
rey cridant: « ··Qui me compra'l fus y la filosa 1 >) 

Les criades del palau, ohint aqueixos
1
crits, varen 

eixir als balcons, varen veure aquella filosa y aquell 
fus tan bonichs y ho _ varen anar a dir a la princessa 
qui ho va ·volguer veure, se'n va envejar y va dema
nar a les criades d'anar a' lshi cercar. 

Les criades varen baixar y varen dir a la Mundi-
neta-: ' 

- e< Quant ne voleu d'aquéixa filosa y- d'aqueix 
fus'?' » 

- << No'n vull ni or ni argent, fora passar una 
uit dins la cambra del fill del rey. » 

- « Ara, ara l Y que seu boja 1 » 
- « N o' n vull ni or ni argent, fora passar una 

nit dins la cambra del iill del rey. » 
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Y d'aqui no la varen poguer treure. 
Quan la princessa ho va sapiguer, va dir: 
- « Ara mireu aqueixa atrevida .l Volguer pas

sar, primer que jo, una nit dins la cambra del :fill del 
rey, ja és tot u11 gosar! » 

Y regateja que regatejara.s, la pri-nce·ssa envejada 
del fus y de la :filosa, y la Mundineta tossuda en vol
gúer çó que demanava, va es~er la Mundineta qui va 
guanyar. 

Més, quan el prince se'n va anar al llit, li varen 
donar un dormitori; y aixó va fer que quan la Mun
dineta va entrar dins de · la cambra, el priuce ja 
dormia. 

Y ella li deya: « Galan pri11ce t recórdeuvos de la 
vostra Mundineta qui, per vos, ha fet set cops el tGrn 

. de \a terra, ha trencat set parells de sabates de ferre' 
y ha umplenat set samals de l'aygua que'ls seus ulls 
han derramada. >) 

Com el prince no li responia, tota la nit la Mundi
neta li va fer la meteixa· ca11ç,ó. Quan el dia và clare
jar la van fer eixir. Y'l prince se va despertar se11se 
sapiguer què la pqbra Mundincta havia passat la nit 
tant apr.op d'ell. 

Allavores la Mundineta va pensar ab la ballana · 
qui, en un cas apurat, li tenia de donar ajuda. La va 
trencar; y may diríeu ço qu'hi va travar a dintre 1 
Donchs hi va travar un aspi d'or :fi, res de més bo-
nich. · 

Ella que se'n va sota de les finestres del palau del 
rey boy cridant: « Qui me compra l'aspi 1 » 

Les criades del palau, ohint aqueixos crits, varen 
eixir a les finestres, varen veu-re aquell aspi tan bo-
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nich, ho varen dir a la prinoessa qui ho va volguer 
veure, se'n va envejar y va manar a les criades 
d'auar a li cercar l'aspi d'or._ 

Les criades varen baixar y varen dir a la Mundi
neta: 

- « Quant ne _voleu d'aqueix aspi d'or fi 1 >) 

- « No'.n vull ni-or ni argent, fóra passar una 
nit ~ins de la cambra deI' fill del rey .' · 

Y .d'aqui no la varen poguer treure. 
Quan la princessa ho va sapiguer va dir: 
- « Ara mireu aqueixa atrevida·! Volguer pas

, sar , primer que Jo, una nit dins de la cambra del 
fill del rey, ja és tot un gosar l >) · 

Y regateja que regatejara.s, la princessa envejada 
més que may de l'a'spi d'or fi, y la Mundineta tossuda 
en voJguer ço que demanava, va esser la Mundineta 
qui va guanyar. 

Més, quan el prince se'n va ·anar al llit, altra 
' vegada li varen donar un dormitori. Y: aixó va fer 

que quan la Mundineta va entrar dins de la cambra, 
el •prince ja dormia com·una papa. 

Y ella li deya : « Galan prince l recordeu vos de la 
vostra Mundineta qui, per vos, ha fet set cops el 
torn del món, ha trencat set parells de sabates de 
ferre y ha umplenat set samals de les llagrimes 
que'ls seus ulls han derramades. » 
1 Y, com el prince no li responia, tota la nit la 
Mundineta li va fer la meteixa cançó. 

Quan el dia va clarejar, la varen fer eixir de la 
cambra; y'l prin~e se va despertar se'nse sapiguer. 
que la pobra Mundj neta ha via passat la nit tant aprop 
d'ell. 
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Allà vores, la Mundineta va pensar ab la nogua 
qui, en un cas desesperat, li tenia de donar ajuda. 
Ella que la v_a trencar; y may dirieu ço qu'bi va 
trovar dedfo.s 1 Donchs hi va trovar uns devanells 
d'or fi, res de més booich l 

Ella que se'n va .sota de les :finestres del palau del 
rey, boy cridant: « Qui me compra els devanells i >) 

Les criades del palau, ohint aqueixos crits varen 
'-eixir a les :finestres, varen veure aq~ells devanel]s 

tan bonichs, ho varen dir a la princessa qui'ls va 
volguer veure, se'n va envejar y va manar a les 
criades d'anar a' lsbi cercar. 

Les crlades varen baixar y varen dir a la Mundi
neta: 

- « Quant ne voleu d'aqueixos devanells i » 
- « No'n vull ni or ni argent, fora passar una 

nit dins de la cambra del fill del rey. >> 

- -<< Tornemhi a menjar cargols! varen dir les 
criades, qui ja s'esperaven u11 xich a la resposta dels 
.altres dies. » 

· - « No'n vull ni or ni argent, va replicar la 
Mundineta, fora passar una nit dins la cambra del 
fill del rey. >> 

Y d'aqui no la varen poguer treure. 
Quan la princessa ho va sapiguer, va dir: 
- « Aqueixa poca vergonya! Ne cal tenir de 

tossuderia per demanar tres cops la meteixa cosa l » 
Y regateja que regatejaras, la princessa envejada 

més que may dels devanells d'or fi, y la Mundineta 
tossuda més que ínay en demanar ço que volia, va 
esser la Mundineta qui va guanyar. 

Y mireusaci que, quan el prince se'n va anar al 
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Bit y que li varen donar, per tercera vegada, la be..: 
güda qui portava dormitori, va fer com aquell qui se 
la traga, 1a va jitar y va fer l'adormit: -pe.r:_qué uu 
dels seus patges li havia dit que, tota la nit antes, 
havia ohit, de la cambra vehina estant, una veu de 
dona dins de la cam.bra del prince. • . 

Quan la Mu-ndineta va entrar y _que va començar 
la seua cançó de les altres nits, el prince la va conei
xer y se va fer contar tot ço que s'era vist, tot ço 
qu'havia patit durant els set anys de penitencia. 

L'endema, la va __ presentar al reJ~, son pare, com 
essent la seua verdadera estimada, se varen casar y 
varen tenir maynatges a manta. · 

Y, cric h crach, el conte es acabat. 





. .. 

NA LIANOR 

U N cop era un home viudo qui tenia un nin y 
una uína. El nin se deya Bernadet y la nina se deya 
Na Lianor. Els dos germans s'estimaven força. En 
Bernadet sempre mirava com ho poria fer per com
plaure a la seua germana y Na Lianor per rés del 
món hagués volgut descontradir el seu germanet. 
També se pot ben dir que, si no'ls hi hagués faltat 
l'amor de mare, de tan ditxosos se'n podien trovar, 
més de més diixosos com ells no se'n serien travats 
enlloch. 

Tenien dos cÒlomets, blanchs com un llessamí, 
qui seguien els dos germans per tot arreu. 

La nina era bonica com may ningú n'havia vista 
cap de tan bonica. Tenia una cabellera de color de 
palla madura qui li baixava :fins a les _blegadisses; 
y quan se pentinava li cauhien dels cabells uns grans 
de froment tan rossos y tan lluhents que ni grans 
d'or :fi. Y mentres aquells grans de froment cauhien, 
els colomets blancs feyen pich-pich, y se'ls menjaven. 

Quan Na Lianor plorava, el cel s'ennuvolava, y 
plantes, besties y gent, tot llagrimejava. 
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Quan reya, la seua cara com un sol brillant se 
feya, donant goig y alegria a tothom qui la vey

1

a. 
Quan se rentav~ les mans, li en cauhien perles. l 

diamants que'ls colomets blanchs no deixa ven tocar 
terra; y gluch-·glucb, se'ls bevien. 

Ja bo crech que n'eren de.ben peixits els co1omets 
blanchs de Na Lianor. També may volien menjar si 
Na Lianor no alshi'n donava, ni tampoch volien beure 
si ella meteixa no alshi ne duya. 

Y mireus aci que, devant per devant de la casa 
de Na Lianor, hi vivia una dona viuda qui tenia uua 
nina; y aqueixa nina se deya Maguit. Era lletja com 
el pecat, per tant que )a seua mare i::e la cregués 
bonica com un astre. Per cabellera tenia un manyoch 
d'estopa, y quan 1~ ·seua mare la pentinava, dels seus 
cabell~ ne cauhieu uns polls com grans d'ordi. 

Quan plorava, feya una carota tan estranya que 
donava a tothom ganes de riure; y, quan reya, el 
cel tronava, s'ennuvolava y rufaquejava. Quan se 
rentava les mans, ne cauhien carbons y cuquets tants. 

Ab tot y ab aixó, la seua mare se l'estimava y la 
mimava tant com podia. Per la seua Maguit aquella 
dona hagués feta qualsevol cosa, y fins s'hagués ve
nuda la seua anima 

Na Lianor y la Maguit essent vehines y, si fa ó no 
fa, de la meteixa edat, cada dia jugaven al carrer, y 
en Bernadet s'hi feya perqué ·no solia pas deixar 
soviny la seua germaneta so1a. 

La viuda semblava tenir per Na Lianor un afecte 
gran. No passava pas dia que no la fés entrar dins de 
la seua casa, y aquí la cariciava, la petonejava, y ab 
una veu de gatamaula manyaga li deya: 
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·- e< AyJ bianor, bé t'estimaria si eres la meua · 
filla ! » 

Na Lianor, qui no coneixia la dolenteria, ho creya 
y li responia : 

- « A mi també m'agradaria molt. >> 

Y, poquet a poquet, la viuda anava guanyant la 
confiança de la pobra nina; :fins ,que se va atrevir a 
li dir: 

- « Digues al teu pare que se casi ab mi, y aua:.. 
vores seras- la meua filla y vos estimaré força, força, 
tu y'l teu germanet, y vos faré ditx; sos. ,> 

Arrivant a .casa, Na Lianor va dir al seu pare: 
- « Sabeu, pare, ço que m'ha dit la bona 

vehina 1 >> - · · 

- « Y que t'pa dit, Lianor 1 >> 

- « M'ha dit que si vos casa.veu ab ella, jo y en 
Bernadet serien ditxosos y que nos estimaria tant y 
tant . » · 

- « Aixó, t'h_,a ·dit 1 >> 

- « Si pare. )) 
.D'aquella hora endevant, el pare de Na Lianor se 

va tornar tot pensatiu, y quan parlava a la seua filla 
li demostrava un xich més d'afecte que avans. 

Y, cada dia, la viuda trovava una hora propicia 
per dir a Na Lianor, entre mitg de dos petons y a 
cau d~orella: , 

- « Bé t'estimaré, filla ·mia, si'l teu pare se casa 
ab mi l ,> 

Y, qui mal no fa mal no pensa, Na Lianor no 
tenia rés de més cuytat, arri vant a casa, que de re
petir al seu pare les ;maularies de l'astuta vehina. 

Y, rumia que rumiaras, el pare d'en Bernadet va 
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acabar per casarse ab la viuda qui tant y tant _volia 
estimar N a Lianor y'I seu germ·anet, y qui'ls tenia 
de fer ditxosos. 

A la primeria tot va anar d'alló més bé, y Na 
Lianor va poguer creure que ja tenia mare altra ve
_gada. 

Més, ay pobreta d'ella ! no va pas trigar gayre en 
adonarse que ~quella dona tan carinyosa era solament 
una mayrastra qui li era entrada a casa y, qu'ab la 
mayrastra, també hi era entrada, per ella y per en 
Bernadet, la més cruel desgracia. 

Es que, valguis no valguis, la mare de la Maguit 
veya que N a Lianor era més bonica que la seua nina; 
y d'aquí va venir que la gelosia li entrés en el cor, y 
ab la gelosia el desitx de fer perterir y morir la pobra 
nina, per posar en el seu lloch ·y plaça la seua propria 
filla, la Maguit. · 

Pe:r alcançar aqueix fi, tot ho va provar la mala 
dona. No passava dia que no tingués una queixà ó 
altra a fer contra Na Lianor y'l seu germa. 

Y com en Bernadet, deixant la .defensa propril!, 
se feya l'adYocat impertérrit de la seua germaneta, y 
fins arrivava a fer tocar, ab els dits, al sort y al cech 
del seu pare les mentides de la mayrastra, aquesta 
va cambiar la bateria y va portar tot el seu esforç en 
contra d'en Bernadet. · 

- « Mira, deya al seu marit, mira qu'ets sol per 
guanyar la vida a cinch persones. Si aixó dura, jo 
no sé com ho tinch de fer per vos atipar a tots. >> 

- « Estalvia, dona, estalvia l >) 

- « Creus que vull que la gent digui que faig 
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patir fam a la teua maynada 1 Més aviat jo me passa
ria de menjar. )) 

- « Que te diré 1- Vejis tu meteixa y fés ho tan 
bé com sapiguis. >) , 

- « Per mi ray, aviat ho tinria vist. )> 

- « Y qµe fariesJ ;) 
- « Que faria 1 l'ens en Bernadet que ja és prou 

gran y prou aixeri_t; se poria llogar per criat en una 
bona casa. ·Sempre se guanyaria la vida, y, ab la 
soldada: per petita que fos, ne tinria ·per se vestir. )> 

- « Treure en Bernadet de casa 1 El separar de 
N a Lianor 1 Ni may que t'hi pensis l >> 

- « Com si no tinguessin de se -separar un. dia ó 
altre ... » · 

- « Aixó ja se sab, més encara hi ha temps per 
hi pe-nsar. >> . · 

Y cada dia era la meteixa sonada ; y cada dia el 
pare d'en Bernadet se tornava _més :flach per resistir 
a la seua muller, fins que cansat d'ohir sempre la 
meteixa cançó y per no perdre la bona de la seua 
dona, va acabar per dir al seu :fill : 

· - ·« Bernadet, a fé que me sàb greu que te'n 
vajis de casa; més crech que, per tu com per mi, 

més valra que te lloguis. » ( 
- ec Qu'hi faig nosa a casa, pare ? >> 

- « N o l :fill meu' l Més, corrent un xich pel món, 
s'aprenen forces ·coses, y veuras que quan hauras 
passat un parell d'anys defora, ne tornara.s fet tot un 
home. » · 

- « Y bé, derna meteix me'n iré en busques d'un 

amo. >) 

El pobre home va esser estomacat qu'en Bernadet 



CONTES VALLESPIRENCnS 

no parlés de sa germana y de la recança que li dona
ria l'esser lluny de Na Lianor. Es qu'en Bernadet ja 
veya que ell y la seua germaneta hi eren de massa 
en aquella casa, desde qu'hi era entrada la mayras
tra y la seua Maguit ; és que ja cercava, feya temps, 
com ·ne poria eixir, y que, confiant en Deu, esperava 
trovar per tots dos una bona plaça. 

Quan va contar a Na Lianor el resolt qu'havia 
prés, d'anarse'u de casa y de cercar amo, la pobra 
nina no ho volia entenre, y plora que plorara.s ... 

- e< Si te'n vas, Bernadet, y que me deixis sola, 
la mayrastra me fara morir a pes_sichs. » 

- « No tinguis por, Lianoreta; el pare t'estima 
y ja sera aquí per un cop. Deu m'ajudara, te trovaré 
una bona plaça y te'n vinras ab mi. >> 

- e< Per curt qu'ho facis, Bernadet, sempre ho 
trovaré llarch. » 

- « N o tant, Lianoreta ; els colo mets ab una 
volada viuran a me veure, y tornant a casa te diran 
com estich. Y aixis, ab un xich de paciencia que tu 
y jo hi afegirem, l'anyorer sera menys sensible. Men
trestant, malfia te de la mayrastra. Obeheixli, en tot 
ço que sigui just, perqué no tingui motiu de te renyar 
y, sobretot, cuyda bé els colomets, que no alshi falti 
menjar y beure. Y tant aviat com te diré de venir ab 
mi, vinate'n. » 

- « Ay ! Bernadet, si podia esser avuy meteix t » 
Y vinguin abraçades y més abraçades ; vinguin 

petons y més petons. Semblava als dos germans, qui 
tant y tant s'estimaven, que may més se tenien de 
veure. 

Quan va tocar per en Bernadet l'hora de marxar, 
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Na Lianor li va donar un sarronet guarnit de fot co 
que calia y un bastonet per .girarse'Ís goços que poria 
trovar boy carni fent. Y com la pobreta plorava, , en 
Bernadet li va dir ab tot el_ carinyo del qual era 
capaç: 

-:- « No ploris·, Lianoreta, que faries ploure y 
tronar, y jo tinria nial carni. Riu més aviat, que aixis 

- fara · bon sol1_y a· mi me don~ras coratge. >) 

Y ~a Lianor va riure, encara que'l cor se li mitg 
partís, va riure aquell dia y també l'endema y cada 

- dia, tant con;i va sapiguer el se:u gerrna pels camins. 
Y aixis va f~r qu'en Bernadet ensopegués bon temps. 

Y, camina que .caminara.s, en Bernadet no s'atu
ra:va may en els poblets ni e,.n les masies, sinó per 

, menjar y jaure. 
_D'amos si que ne trovava a cada dos per t.res; més 

ell se volia llogar en una vila y ferse'l criat d'una 
bona casa, ahont paria travar també una plaça per 
la "'seua estimada germanefa. 

Boy caminant~ va arri var -v:ora mar. Y mireu s aci 
, qu'a\ mitg de la mar hi havia -· una montanya; y al 

cim d'aquella mon.tanya hi havia el castell del rey; 
y, al m_itg del castell una torre alta, tan alta que ha-

1guessen dit tòcava al cel. Sempre és qu'aquella torre 
se \'.'eya de molt lluny. 

En Bernadet va donchs resolre d'anar al castell 
del rey Y. de demenarli del penre per criat. 

~ Com per casualitat, hi havia allí uns pescayres 
qui havien agafat un peix tan bonich, tan bonich que 
s'eren dit entre ells: 

« Aixó és un menjar de rey. Nos el cal portar 
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al castell de la torre alta. Ben c'ert y segur qu'alla 
dalt ne tocarem bon preu. » · 

En Bernadet, q:ui s'ho escoltava, alshi va dir: 
- .e< Justament, jo també me'n hi vaig. Si me 

volíeu deixar posar en un reconet de la barca, vos 
ho agrahiria molt . » 

Els pescayres li yaren responre : 
- « Si creus. que nos embarrassem de carmello

so's, vas errat. >> 
e< Qui va errat seu vosaltres. >> 

- e< Perqué 1 >> 

- « Perqué el mal temps vos ho dira. » 
- « Tu si que nos vols fer riure. · No hi ha ni 

una bruma en tota la capa del cel. >> . 
Parlant aixis els pescay-res varen deslligar la 

barca y se'n varen anar mar enlla, deixant en Berna
det solet sobre la platja. Ell que se gira cap al seu 
poble, y se posa a cridar: · 

- << Lianoreta, Lianoreta, deixa caure una lla
grimeta, que mentres la derramara.s, el mal temps 
aixecar as. >> 

En aquella hora meteixa, Na Lianor se pentinava, 
y dels seus cabells de color de palla madura ne 
cauhien, a cada cop de pinta; uns grans de froment · 
tan rossos y tan lluhents que ni grans d'or fi. 

Y'ls colomets s'ho miraven tristets, sense cap 
ganes dels cullir, com si ja fossin tips. 

Na Lianor se'n va e·stranyar, el cor se li va nuar, 
y tota temorosa alshi va preguntar : 

- << Ahont és en Bernadet 1 >> 
Els colomets li varen responrc : 

« Allí, vora de la mar, desamparadet . . >> 
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- e< Y que hi fa allí vora de la mar solet 1 >) 

- « Yolria anar a la torre alta, y la barca li fa 
. falta. >) • 

Mentrestant en Bernadet cridava, altra vègada: 
l 

- « Lianoreta:, Lianoreta, ~eixa caure una lla-
grimeta, que nientre~ la derramaras,. el ·mal temps · 
aixecara.s. » 

Na Liarior va sentir la veu del seu germa, y li va 
caure una llagrimeta, y després d'aqueixa una altra, 
:finse que'ls seus ulls van esser com. dues· fo[!..ts, 
.d'ahónt eixien <ïlos regarets d'aygua clara com un 
cristall. En el' meteix moment, el cel se va ennuvolar, 
y aviat ne varen caure unes gotes de pluja gruixudes 
com ballanes. · 

La nina de la mayrastra, la Maguit, veyent que 
Na Lianor plorava, se va sentir tota contenta y va 
e~clafir una rialla. Va semblar que'l temporal no 
espera va altra cosa per desencadenarse, y va esser 
tot hu ohir la rialla de la Maguit y l'espetech de la 
tronada. ' · 

Quan els pescayres se varen veure al bell mitg 
d'aquella tremenda tamborinada varen · agafar por; · 

· se varen ajocar sobre'ls rems, y, girant la barca cap 
a la terra, se'n varen tornar a la vora de la mar, 
ahont els esperava en Beruadet, qui alshi va dir : 

- e< Y bé, me creureu una altra vegada, bona 
gent 1 )> 

- e< Si feyes espassar la tempestat, aixi com 
l'has feta venir, si que te creuríem, y ab la nostra 
barca te portaríem alla hont volguesses. » 

« Rés de més facil, va responre en Bernadet. » 
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Y mireus aci que se va posar a cridar, girantse 
cap al seu poble-: 

- « Lianoreta, Lianoreta, fés una rialleta, que 
mentres que la faras, el cel asserenara.s. >) 

Y Na Lianor, sentint 1a veu del seu germa, va 
riure, y desseguit el sol va eixir de derrera la cortina 
de brumes; el temporal se va er1diusar per la mar 
enlla y se va anar a perdre en terres estranyes y 
llunyanes. 

Els pescayres varen creure qu'en ·_ Bernadet era 
un angel baixat del cel ; y va esser ab tota mena de 
respecte que'l varen convidar a pujar dins de la barca: 
y que li varen prometre del portar graciosament a la 
illa d.el castell de la torre alta. 

Y aixis ho varen fer. 
Varen fer més encara. Quan varen esser al castell. 

del rey, y que varen haver venut aquell peix tan 
bonich, ·varen dir al cuyner: 

- «. Ha vingut ab nosaltres un minyonet ai~erit 
qui cerca una· plaça. Aixis meteix fa ploure com 
asserena 'l temp~. Si no fos ta,n jovenet y de semblant 
tan ingenu, diríem qu'es bruixot. :Més aviat és un 
angel baixat del cel. ·A fe que~ si'l podeu llogar, _vos 
poria fer gran servey. >) · 

Mentres els pescayres parlaven ab el cuyner, _ el 
rey va eixir de trascantó, va sentir ço que deyen y, 
naturalment, va volguer saber qui era aqueix 
minyonet qui manava. al sol y a la pluja. 

- _e< Feu me'l venir, va dir als pescayres. » 
Aquestos varen cridar en Bernadet, qui esperava 

al pas del pórxe del palau, y el varen fer entrar en 
presencia del rey. 
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- e< Com te dius 1 li va preguntar el senyor rey. » 
- « Bernadet per servirvos, va :responre 'l ger-

ma de N a Lianor. )) 
- « M'han . dit que te volies llogar en aquet 

palau 1 >) 

- « Es per aixó que som vingut fins aci dalt. )) 
·_ « ·nonchs veste 'n ab els altres criats,' y d'avuy 

endev,ant senis de casa. >) 

Ja podeu pensar si en Bernadet n'era de content. 
'rot havia anat com ell volia. El sastre del rey el va 
vestir de cap a peus cord· un senyoret; el cuyner el 

, va atipar del bo y millor, y el mestre dels criats li 
va mostrar la seua cambreta, hont hi h~ via un llite t 
ben tovet, ab un coo'reGel tot ramejat de flors de tot 
color. -

Y mireusaçi que a l'hora meteixa ahont anava a 
tancar la finestra antes de dormir, els colomets-varen 
venir, y cop de picotejar demunt dels vidres. Eu 
Bernadet alshi va obrir y alshi va dir : 

- « Colomets estimadets, que fa Na Liauoreta, 
ma germaueta 1 )> 

- ec Eu cambra esta tristeta. >) 

- « Digueuli qu'en Bernadet és del rey el 
criadet, alla dalt en la torre alta, ahont rés no li fa 
falta. )) -· 

Tots alegroys els colomets se'n varen tornar. En 
Bernadet se'n va anar a· jaure; y certament me 
creureu, si vos dich que va passar tota la nit ab un 
són. 

L'endema al mati, el rey el va fer demanar, y 
quan el va tenir en la seua presencia li va dir: 

- « Contame, Bernadet, com és qu'hajis dei-
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xada la teua casa pe:r te'n venir en el meu castell. 
Y sobretot recordate que si, un cop ó altre, te puch 
provar una mentida te faré escapsar el coll, alli dalt 
al cim de la torre 'alta. >) 

- « Que cosa és una mentida 1 >) 

- « Es una mentida, quan un ne vol enganyar 
un altre. >) 

1 

- « Y perqué voleu que vos enganyi, senyor 
rey 1 >) , 

_:_ ec Bé, bé, ja veurem més endevant. n 
- « Donchs mireu, fa alguns anys que la mare 

se va morir y · nos va deixar, Na Lianor y jo, solets 
ab el pare. Aixó no hagués estat que mitg mal si 'l 
pare no s'hagués tornat a casar. Més, desgracia
dament per nosaltres, una vehina de casa, viuda ella 
també, li va fer creure que tenia menester d'ella per 
nos educar y fernos ditxosos, y 11 pare se v.a casar ab 
ella, y varem tenir mayrastra. 

ec Un cop mestressa de la casa, aquesta may més 
va callar ni parar fins que va haver _ alcançat que jo 
me 1n anés pel món en busca d'una plaça de criat, y 
per aixó som vingut fins al castell de la torre alta. 
Gracies a aquells bons pescayres y al senyor rey, jo 
ja estich bé y no desitjaria altra cosa., si no fos la 
meua germaneta, qui encara haura, de patir dels mals 
tractes de la mayiastra. >> 

- « Y com és la teua germana 1 >) 

- « Na Lianor és bonica com may se'n ha
1

vista 
cap de tan bonica. Ten una cabellera de color de 
palla madura, qui li baixa fins a les blegadisses. 
Quan se la pentina, li'n cauhen grans de froment tan 
rossos y tan lluhents que ni grans d'or fi. 
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« Y, mentres aquells grans de froment cauhen, 
dos colomets, que teniem amanyaguits, fan pich pich 
y se '1s menj en. Quan N a : Lianor plora, el cel 
s'ennuvola, y plantes, besties y gent, tot llagrimeja. 
Quan r'iu, corri -qn sol brillant clareja sa cara, donant 
goig y alegria a tots els qui la veuhen. Quan se ret;1-
ta les mans, li'n cauhen perles y diamants que 'ls 
colomets blanchs no deixen. pas tocar a terra, y, gluch, 
gluch, se 'ls beuhen. >) 

El rey va esser meravellat de tot ço que li deya 
en Bernadet, y li varen venir ganes de veure Na 
Lianor. Es per aixó que va dir a en Bernadet : 

- « Si ço que me, contes és veritat, la teua 
germana és digna d'esser princessa. La, faras venir y 
m'hi casaré . Més, si t'has burlat de mi y si m'has dit 
mentides, te faré pujar al cim de la torre alta y t'hi 
faré escapsar el cap. >) 

- « Quin dia vol el senyor rey que la meua 
germana vingui 1 >) 

- « Derna meteix. >) 

- e< Aixi sera com ho mana el senyor rey. >) 

Aquella meteixa nit, quan en Bernadet va ess.er 
sol e'ri"sa c~mbreta., els colomets varen venir, y, pkh
pich varen trucar sobre '1s vidres de la :finestra. En 
Bernadet alshi va obrir, alshi va fer un sens:fi de 
manyagues y alshi va demanar: 

- « Que fa N a Lianor i >> 

- « N a Lianor esta tristeta, a casa tota soleta. >> 

- e< Digueuli ,que :vingui de pressa y derna sera 
princessa. » 

Els colomets se 'n varen entornar per cumplir 
l'eucarrecb, y mentrestant en Bernadet cridava: 
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· - << Lianoreta, L-ianoreta, vina ab mi dins de la 
torreta : y per venir feste galana que el rey aixis 
ho mana. >> 

N a Lianor prou va ahir la veu del seu germa, 
més no va pas compenre ço que lï volia en .Bernadet. 
Quan els colomets varen arri var, alshi va· preguntar: 

- « Que diu en Bernadet 1 >> 

- « Diu que en el castell aneu depressa, y que 
derna sereu princessa. >> 

Tota contenta, Na Lianor va anar a travar el seu 
pare y li va coutar qu'en Bernadet li demanava 
d'anar ab ell y que, si l'escoltava, derna seria prin
cessa. El seu pare, no volent que se'ri anés sola tant 
lluny, va cridar í~ -mayrastra·y li va dir: 

- ce L'amo del castell de la torre alta, qui és 
<).lli al cim de la montanya del mitg de la mar, 
demana Na Lianor per la fer princessa. Mudala;ab là 
roba més bona que tingui, y acompanyala tu metei
xa al senyor rey. >> 

La mayrastra va acceptar l'encarrech, més ja vos 
podeu pensar que la rabia li rosegava el cor. No 
obstant, s'ho va guardar per ella y no va pas fer 
coneixer res. Qua11 Na Lianor va esser mudada, se 
la va endur y, camina que caminara.s, varen arri var 
vora de la mar. 

Quan en Bernadet, qui se les guayta va del cim de 
la torre estant, les va veure vora de la mar, va 
cridar: -

- « Lianoreta, Lianoreta, posate un vel devant 
la careta, que 'l sol y la serena te farien tornar 
morena, y l'ayre de la mar te donaria massa pena. » 

Na Lianor prou va ohir la veu del seu germa, 
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més no va pas entenre ço que li volia, y va dir a la 
mayrastra: 

- « Que diu en Bernadet~ >) 

- ' ec Diu que te trenquis un braç y que 'l llencis 
dins de la mar: >) 

-- ec Trenqueu me 'l vos, tia, que 'l cor a mi no 
me bastaria. » 

La mayrastra li va trencar el braç y el va llençar 
dins de la mar, ahont la mare balena el va cullir y 

se 'l va engullir. 
Mentrestant, en Bernadet, dés del cim de la torre, 

cridava: -
- · e< Lianoreta, Li.anoreta, posate un vel devant 

la careta, que 'l sol y la serena te farien tornar 
morena, y l'ayre de la mar te donaria pena. >> 

Na Lianor prbu ohia la veu_ del seu germa, més 
no entenia pas ço que li vol~a, y altra vegada, va dir 
a la rn ayrastra: 

- - « Que diu en Bernadet : >) . 

- « Diu q.ue te trenquis l'çiltre braç, y que 'l 

llencis dins de la mar. » 
- · e< Trenqueu me 'l vos, tia, que 'l cor a mi no 

me bastaria. n 
La mayrastra li va trencar l'altre braç, y el va 

llençar dins de la iµar, ahont la m~re balena el va 
cu llir y se 'l va engullir. ' 

Mentrestant, en Bernadet, dés del cim de la torre 
cridava : 

- « Lianoreta, Lianoreta, posate un vel dem unt 
la careta, que 'l sol y la serena te farien tornar 
morena, y l'ayre de la mar te donaria pena. » 

Nà Lianor prou ohia la veu del seu germa, més 
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no entenia pas ço que li volia, y, altra vegada, va 
dir a la seua mayrastra : 

- « Que diu en Bernadet 1 )) 
- « Diu que te llencis tota dins de la mar. » 
- « Llenceu m'hi vos, tia, qu'a mi el cor no me 

bastaria. >) 

La mayrastra la va agafar y la va llençar dins de 
la mar, p.hont la mare balena la va ,cullir y se la va 
engullir. 

Un cop desembarrassada de Na Lianor, 1a may
rastra se 'n va tornar cap a casa tota contenta, · y 
quan hi va esser, va cridar la seua Maguit y li va 
dir: . 

- « Veste a mudar, :filla meua, posate la roba 
més bonica que tinguis, ben depressa, qu'avuy 
meteix has d'esser la reyna del castell de la torre 
alta, qui és, alli, al bell mitg de la mar, al cim de la 
mon tanya q ui se veu de tan lluny. » 

Y, m~ntres la Maguit se mudava, la seua mare 
va anar a escometre el seu marit, y li va dir: 

- « Na Lianor . no vol travessar la mar, si la 
meua :filla no vé ab ella al castell de la torre alta. La 
som vinguda a cercar per complaure a Na Lianor, y 
avuy meteix les acompanyaré totes dues prop d'En 
Bernadet. >) 

- « Sempre havia cregut, y t'ho deya, que Na 
Lianor te bon cor. Fes ço que te demana y Deu 
valgui que 'ls tres siguin ditxosos. » 

La mala mayrastra y la Maguit se'n -varen anar 
y, camina que carriinaras, varen arri var vora mar. 

Y, com els colomets blanchs volatejaven per alt 
de l'aygua, sota laqual la mare balena. s'atipava ab el 
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cos destrocejat de ·Na Lianor, en Bernadet va creure 
qu'era encara la .seua germana que 'Is aucells auia
nyaguits acariciaven, alli, vora de la mar, y, per 
derrera vegada, va cridar dés del cim de la torre 
alta: 

- « Lianoreta, Lianoreta, posate un vel devant 
la careta, que 'l sol y la . serena te farien tornar 
morena, y l'ayre de la mar te donaria massa pena. >> 

La Maguit prou · va ohir en Bernadet, més no 
va pas entenre ço qU:e deya, y va preguntar a la seua 
mare: 

- (< Mare, que vol en Bernadet 1 » 

- e< Diu que nos enllestim, que 'l senyor rey 
t'espera. » • · 

Quan la Maguit va esser dins de la barca y que 
va ve-q.re que la seua mare, tornantse 'n cap a casa, 
la deixava _sola, va arrencar de plorar, y bé que va 
fer t perqué mentres ella- plorava, el cel s'asserena, 
y aixó va fer qu'els mariners varen tenir un temps 
escollit per cumplir la travessada. 

f visat per en Bernadet que Na Lianor arrivava, 
el rey la va anar a esperar al peu de la montanya, 
~reyent veure una meravella de boniquesa. 

Y, prou prou, se va trovar devant d'una nina 
lletja com el pecat, qui tenia per cabellera un ma
nyoch d'estopa. 

El rey va pensar que la pols del carni, la ruentor 
del sol y l'ayre de la mar, havien rp.almesa la ger
mana d'en Bernadet, y que, quan seria pentinada, y 
s'hauria rentat les mans, li apaveixiria tal com era, 
aixó és, una meravella. 

La va fer pujar al castell, la va fer entrar dins 
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d'una cªmbra ahont hi havia tot un joch de pintes, 
y li va dir de se pentinar al seu meteix devant. 

La Maguit ho .va fer. Més, al lloch de li caure del 
cap grans de froment, 'li queyen uns pulls com grans 
d'ordi. 

El rey li va dir de se rentar · les mans, y la Ma
guit se les ~a rentar. Més, al lloch de li ·caure perles 
y diamants, li queyen carbons y cuquets tants. 

Mentrestant 1a Maguit, qui volia plaure al rey, 
reya tant com podia, . y, prou prou, va aixecar ui1a 
tronadissa qui va cuydar enderrocar la torre, el cas
tell y firrs la meteixa montanya. 

El rey, vejent que l'havien enganyat, va agafp.r 
una rabia espantosa, y va manar als sens criats que 
a l'hora me tei xa, anessen a llençar aquella nina tan 
lletja dins de la i;nar, y que escapsessen el cap d'en 
Bernadet, alla dalt, al cim de la torre alta, per donar -
a tots els mentiders y als enganyamons· un exemple 
qui alshi serviria d'escarment. · 

Y aixis meteix els criats ho varen fer. 
D'aquella hora endevant, cada dia, els colomets 

blanchs feyen anar y venir del cim de la torre, ahont 
jeya escapsat el cos d'En Bernadet, al rodal aquell de 
vora mar hont la mala mayrastra ha via jitada N a 
Lianor, y ahont la mare balena s'havia engullit els -
dos braços y el cos de la seua germaneta. 

Y tant y tant -varen cridar els colomets blanchs, 
que N a LiaMr va acabar pels ohir ; y tant y tant 
varen voletajar per alt de l'aygua, que també va 
acabar pels veure. · 

Com podia esser si la mare balena se l'havia 
menjada i No, la mare balena no se l'havia pas 
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menjadà. La mare, balena era un rey encantat que 
les seues malifetes havien fet condemnar a viure per 
un sempre més alli, al fous de la mar, ha-ix la forma 
del rey dels peixos. 

Y mireusaqui perqué, quan se va haver engullit 
el cos tropejat de Na Lianor, la mare balena el Ya 
portar, mar endins; cap al seu palau, y el va tornar 
afegir ab un ungüent qu'hi tenia dins d'un pot. Y 
així.s és que Na Lian,or s.e va travar, en el palau de 
sota l'aygua, tan plena de vida y . de salut com era 
abans que la seua mayrastra la tirés dins de la mar. 

Més, quan la: mare balena la va veure tan bonica 
ab aquella cabellera de color de palla madura qui li 
baixava fins a les blegadisses, se 'n va enamorar, y li 
va dir: , · 

- « N a Lianor, si te vols c~sar àb mi, te .faré 
reyna- y senyora de tot ço qui viu a sota ·de l'aygua. >> 

- « No pot· esser, li va responre Na Lianor; el 
meu germanet m'ha promesa .al rey de la to:rre alta, 
qui m'espera per ferme princessa del _castell qui és 
allí, dalt del cim de la montanya aquella que veyeu 
al })ell mitg de la mar. >) 

-- « Si el rey de la torre alta te vol, 4iguisli que 
te vingui a cercar; que si espera·quejo t'hi porti, ja 
tinra bona espera. >> 

- « Cap menester tinch que m'hi portin; ja hi 
sabré anar sola. n 

-- '« Si t'hi deixavi anar. >) 

- e< Y perqué no ~ » 
- « Perqué me deuhes la vida, y que més aviat 

te la llevaria que de deixarte eixir d'ací. >) 

« Y que ne fareu de mi 1 » 
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- « Una reyna dels peixos quan volguis; ó sinó 
una presonera. )> • 

- « Més m'estimi morir antes que de faltar a ço 
que m'ha manat en Bernadet. >) 

- e< Per tu meteixa faras. » 
Y allavores la mare balena la va lligar ab una 

llarga cadena qui li permetia d'anar pertot ahont 
volia, dins del pala u y fins d'eixir un troç enlla dins 
de la mar, més massa curta per la deixar arrivar en 
fora de l'aygua. · 

Cada dia, y més d'una v,egada al dia, la. mare 
balena preguntava a Na Lianor si volia esser reyna 
de la mar ; li feya mil y mil promeses de riques 
joyes y de robes :precioses, y cada dia Na Lianor 
rebutjava robes, joyes y corona. 

- « Com valguis, li deya la mare balena, qui no 
desconfiava pas, a copia d'amoixarla, de veure 
mollir N a Lfanor, més recorda te que tens de fer 
vida y mort en aquest meu palau .. » 

El palau de la mare balena era una verd-adera 
meravella. Les muralles eren de corall. Cada porta 
era tot un safir de blau purissim. Les finestres eren 
tallades dins d'una esmeralda. Les parets dels salons 
y de les cambres eren revestides de plata ; y els 
mobles eren tots de fusta_ preciosa incrustada d'or -
fi. Per tot arreu se veyen tapissos y cortinatges de 
seda, grans miralls y salamons de cristall. Peixos de 
tot color, els uns bonichs y els altres més bonichs, 
acompanyaven pertot Na Lianor y la servien del bo 
y del millor, cos que vols cos que desitjes. 

Y malgrat tot aixó, Na Lianor sempre era trista 
y més trista. Al mitg d'aqu~lles riqueses anyorava 
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el seu germa, anyorava els colomets blanchs1 anyo

rava el sol, anyorava els aybres y els aucells, anyo

rava tot ço qu'havia perdut quan la varen llençar 

dins de la mar ; y tant s'anyorava que ni tant 

solament se pentinava com ho solia fer cada. dia; Y 
plora que plorara.s. ~ 

Més mireus aci que un ,dia, men.tres se passejava 

per allí dessota y mirava, boy plorant, cap amunt-, 

per veure la resplendor dél sol qui s'emmirallava 

sus de les plar;rnres de la mar, Na Lianor va veure 

els colomets blanchs qui voletejaven per alt de 
·1•aygua, y 'Is va ohir c0m llençav.en llur crit 

planyívol. Va entenre que els seus aucells no la 
desampararien ; va penre coratge y, deixant de · 

plorar, va fer com aquella qui se 'n fa una rahó y 

qui se resigna a la seua sort. Vejentla Ull xich 

contenta, la mare balena va creure que la presonera 

olvidaria el rey de la torre alta, que s'acostumaria a 

viure sota de Faygua, y que acabaria per acceptar 

d'esser la reyna dels peixos. 

Aixó va fer que el rey encantat va redoblar de 

bondat per Na Lianor, qui, creguen.t el moment 

propici, li va dir : 

- ec Mare balena, mare balena, doneume alguns 
pams més de cadena, per vora mar poguer pujar, 

els meus cabells pentinar y 'l meu cos hi soleyar. )) 

- « No que t'escaparies. >> 

-,- « Com voleu que vos escapi, mare balena, 

lligada que som per tan grossa cadena 1 >) 

- « Si te deixi anar fora de l'aygua, senís un , 

xich més contenta de viure aprop meu l >) 
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N a Lianor, fugint de responre directament, li 
va sapiguer donar el cambi, dihentli: 

- « Si no tenia menester de me pentinar els 
cabells y de soleyar ·el meu cos, no vos demanaria 
pas tant solament d'eixir d'aquet bonich palau. » 

Un xich assegurada dels bons intents de Na 
Lianor, la mare balena li va allargar la ca.dena 
d'alguns pams, y la presonera va poguer pujar fins 
al sorral de la platJa, ahont l'esperaven els dos 
colomets blanchs. 

Y men.tres Na Lianor pentinava la seua cabellera, 
li en queyen grans de froment com grans d'or fi, 
que els colomets blanchs no deixaven pas tocar a 
terra ; y pich-pich se 'Is menjaven. 

Veyentels més afanJats que rnay per escopsar 
els grans de froment, Na Lianor alshi va dir: 

- « Dés de quan no heu pas menjat 1 >) 

- « Dés de que tu no'ns en has donat. » 
- ec Ay pobrets l com haureu patit fam y set l >) 

Un cop pentinada, Na Lianor, boy soleyant el 
seu cos, va preguntar als colomets blanchs: 

- << Que sabeu d'en Bernadet ~ >) 

- « Esta al cim de la torre escapsadet. >) 

Y li varen contar com el rey de la torre alta, 
enfurismat de veure que 'n lloch de la nina tan 
bonica que 'n Bernadet li havia promesa, li havien 
portat una nina disforme, un verdader monstre de 
lletgesa, havia fet llençar la Maguit dins de la mar 
y manat qu'escapsessen el cap a en Bernadet, al cim 
de la torre, abon.t encara jeya mortet. 

Ohint que el seu germa era mort tant malament, 
Na Lianor no se va poguer tenir de plorar ab uns 
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singlots qui feyen llastima, y desseguit el cel se va 
embromar y la pluja va caure a ruixats. 

La mare balena qni tot s'ho mirava de dins 
l'aygua estant, va tirar la cadena qui tenia Na 
Lianor lligada, y la pobra presonera, bou grat, mal 
grat, va tornar bai...,"'l(ar al fons de la mar. 

Quan la va tenir altra vegada dins del seu palau, 
el rey encantat dels peixos, recelós com vos ho 

✓ podeu pensar de tot ço qui tocava a Na Lianor, li va 
preguntar ab cert tó de malfiança y de severitat : 

- « Qu'eren aquells colomets blanchs que tan 
afalagaves y acariciaves 1 >) · 

- « Eren aos colomets blanchs qui s'esqueyen 
alla dalt, com si podien escaure dos colo mets negres. » 

- « Més com va que no hajin fugit tant aviat 
com t'han vista 1 >) 

- ec Perqué tenien de fugir 1 Com estimi les 
besties y que may per res del món alshi faria cap 
mal, les besties m'estimen y se plauhen ab la meua 
companyia. >) 

- e< Y, qu'era ço que menjaven 1 >). 

- « Ço qui me queya dels cabells mentres me 
peu tina vi. ,> 

·_ ec Y, qu'era ço que bevien 1 » 
- « Ço qui me queya de les mans mentres me 

les renta vi. » 
- « Y donchs perque ploraves y singlota ves 

tant fort 1 >) 

- ec Perqué pensavi a quanta pena deu haver 
passada el meu germanet veyent que tant trigavi en 
fer ço que ell m'havia manat. >) 

La mare balena va creure que tot ço que li deya 
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Na Lianor era veritat, - y ja ho era si bé no tota -
y la'n va deixar anar per les seues ·dins del palau de 
corall. 

Alguns dies després, Na Lianor li va tornar 
demanar per pujar, altra vegada alli dalt, vora mar 
dihentli : 

- « Mare balena, mare balena, doneume alguns 
pams més de cadena, pet poguer pujar sobre l'arena, 
-els meus cabells hi pentinar y 'l meu cos hi soleyar. >> 

- « No que encara ploraries. » 
- « Més ploraré, si no puch may ni me pentinar 

ni me soleyar. >> 

- « Cada dia era la meteixa sonada ; fins y tant 
que la mare balena se'n va deixar per cançada. Y 
altra vegada li va allargar la cadena d'alguns pams. 
N a Liana.r 'ne profita va per veure 'ls dos colomets 
blanchs, per alshi fer les meteixes preguntes, y 'lshi 
donar el menjar y 'l beure que tenien acostumat. 

Vejent que la seua presonera, un cop ben pen
tinada y ben assoleyada, se'n tornava d'ella metei
xa y sense cap regrés aparent, per l'aygua endins, cap 
al palau de corall, la mare balena va deixar tota 
sospita y va acabar per li allargar cada dia la 
cadena. 

Encara va fer més ; va anar fins a descuydar de 
seguir Na Lianor. Y aixis és que, si no haguera 
sigut la cadena qui li recorda va, sempre y a tota 
hora, la seua sort infeliç, Na Lianor s'hagués pogu
da creure tan lliure com els aucells del cel y tan 
ditxosa com els peixos de la ·mar. 

Y mireusaci qu'un dia el rey del castell de la 
torre alta, boy caçant les polles d'ayi"ua, va passar 
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per aquell sorral, hont N a Lianor se pentina va y se 
soleyava. 

Quan-la pobra nina va veure el rey, se va espan
tar, y mitg pentinada se'n va tornar dins de la mar. 

Més, l'endema, encara m~s curiosa que no era 
temerosa, hi va pujar esperant que aquell gentill 
caçayre de polles- d'aygua s'esgarriaria, una altra 
vegada per alli dalt y, qui sab L. tantes coses podien 
arrivar ! 

El rey ja hi estava amagat derrera d'un canyar, 
d'ahont, sense esser vist, ho podia tot v·eure. 

Y, quan va veure que Na 'Lianor era tan bonica 
com may n'havia vista cap de tan bonica; quan va 
veure aquells cabells de color de palla madura y els 
colomets blanchs qui se menjaven els grans de 
froment qui ne queyen ; quan va veure les perles 
y 'ls diamants qui queyen de les .rp.ans de Na Lianor 
y que 'Is colomets blanchs se bebien a mida qu'ella 
els deixava anar, el rey va esser ulls y corprés de debó. 

Allavores, va eixir de derrera del canyar dihent: 
- « Mi senyora, mi senyora l tanta bellesa ena

mora; quan volreu sereu princessa y d'un reyalme 
mestressa. » 

- « Ab cadena ben lligada, com seria deslliu
rada i >) 

- e< En la torre alta hi ha una espasa q ui tot ho 
trenca y tot ho arrasa. » 

- e< També hi' ha el meu germanet ab el cap 
escapsadet, sense que 'l pobre infeliç tan cruel mort 
mereixis. » 

- e< Donchs, vos seu sa germana Na Lianor, 
l'estimada del meu cor 1 >> 
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- « Com me . porieu estimar ha}7entme mort 
el germa. 1) 

- ec Es que me vau enganyar. Qui culpa tingui 
ho pagara. Mentrestant vaig fins a casa per anar a· 
cercar l'espasa. · >) ' 

- « Espereu fins a derna, si me voleu tornar el 
germa. )) 

- ec Escapsadet q~e ~l :fiu, com poria tornar viu. >) 

- e< La mare balena té un ungüent qui remenda 
tot mal trench. )) 

Y Na Lianor va contar al rey com la seua 
mayrastra, al lloen de l'aeompanyar al castell ahont 
en Bernadet l'esperava, l'havia trocejada y llençada 
dins la mar; com la mare balena l'havia recu.llida, 
y comdi h~via afegit el braços ab un ungüent, 
tornant li aixis _la vida per la fer presonera dins d'un 
palau qui era una meravella. 

- ec Porteu l'ungüent derna al mati, li ·va dir el 
rey, y pel demés fieu 's én mi. » 

Y Na Lianor, tota · esperançada, se va entornar 
cap al palau de la mare balena. 

Entrenit, mentres la mare balena dormia confia
da, N a Lianor li va . penre el pot de l'ungüent, y, 
l'endema al mati, a l'hora convinguda, se'n va pujar 
fi.us a la platja ahont, -els altres dies, anava per hi 
pentinar la seua cabellera y per hi soleyar el seu 
cos. 

El rey del castell de la torre alta ja li esperava ab 
la mala mayrastra, que havia anat a cercar, y que 
havia portada lligada de peus y mans. 

D'un cop d'espasa va trencar la cadena de 
N a Liauor ; ne va fer un parell de torns al coll de 
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la mayrastra ; y, mayrastra y cad.ena, to't ho va 
llençar dius de la mar. 

· Després va posar Na Lianor en grupa del seu 
cavall. Ab quatre galops va esser al lloch ahont els 
esperava la barca real y, rema que remara.s fins que 
varen esser al peu meteix del castell de la torre 
alta . 

. La primera cosa va esser de pujar al cim de la 
torre; ab l'ungüent de la mare balena varen afegir 
en Bernadet, y, el me teix dia, el rey se va casar ab 
Na Lianor. 

Y crich crach, el conte és acabat. 





L'Esto\7alla de les Encantades 

Dintre d'una arqueta empolsada que els amos 
d'aq'uell mas havien descuydada en un recó d'armari, 
vareig trovar un vell pergami escrit ab lletra anti
gua, com s'en veu encara sobre les pedres, moltes 
d'elles fetes malbé, que els turistes cerquen ab 
tanta afició y s'esforéen en confegir, dins dels mu
seus y per les parets de les esglesies de poble. 

Y mir.eus aci ço qu'ab prou feyna vaig acabar per 
hi llegir : 

A igual distancia de Cortsavy y de Montferrer, en · 
la pendent de la montanya qui .s'emmiralla en les 
gorgues de la Fou, hi ha una cova qui serveix de 
palau a l'Encantada d'aquell terme ferestech. 

Diuhen els qui l'han vista qu'és bonica com un 
serafi y qu'és encarregada ,d'amparar, besties y gent, 
tots els qui perillen d'estimbarse en els cingles d'a
q u ella espantosa esquixada. 

A un tirant de roch de la cova, s'aixeca el mas 
d'En Galanguau ; y l'amo del mas, un jove tan aixe
rit com atrevit, ha vist la fada mentres aquesta 
estenia la bugada. Se'n enamora; y desitjant de li 
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fer a saber, s'amaga derrera -d'una garrulla, y l'es-
pera per la sorpenre y li declarar el seu amor. 

Més sembla que l'Encantada ho endevina y que 
se ten apartada de la garrulla trnydora, de tal ma
nera que l'amo del mas no la pot rnay tenir bastant 
aprop per li dirigir la paraula y li expressar els 
sentiments qui umplen el seu cor. Quan , de cop, 
s'aixeca una rufacada molt forta qui, d'aquella blanca 
bugada va fer gran escampill, y una peça de roba, 
una preciosa estovalla bordada, va anar a caure als 
peus del jove enamorat. . 

Quan l'Encantada se'n va adonar, s'hi va apropar 
per la recullir. Més, el~, ja la tenia r·eplegada y estre
tament apretada sobre son pit. 

L'altra, mitg enfadada, en vejent aquell gest poch 
delicat, li va dir: ec Que feu aqui, galan jové? Com 
vos heu atrevit a venir en el recinte qui m'és estat 
confiat y ahont tirich plens poders, no solament per 
socorrer y treure de perill les besties qui s'estimb~
rien per aquestes afraus, més encara per èastigar 
tota mala anima qui m'hi portés algun dany. Per 
vostre castich, entorn del vostre mas, el galapat 
xiulara cada nit, fins altra hora, tant com no m'ha·u-
reu tornada l'estovalla robada. >) · 

Més el jove li va responre: e< Perdoneume, bella 
Encantada, y accepteu !'invitació que :vos faig, ara, 
de venir fins al mas, ahont sereu rebuda com una 
reyna respectada, y ahont anit hi haura sarau per 
honrar y celebrar la vostra estimada y volguda pre
sencia. >) 

Y, com l'Encantada, semblant no fer cap cas d'a
queixa declaració d'amor, se girava per se'n tornar 
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dins de la seua cov,a-, l'amo del mas va afegir : « Si 
rebuJjeu el meu amor, aqui meteix be de morir, >) la 
fada li va dir: « La vostra demanda és esbojarrada, 
per qué sabeu tant bé com jo que si l'acceptés, seria 
la meua fi. 

« Més, de tota manera, la vostra prnposició m'ho
nora y vos en estich molt agraciada. Per la reconei
xer com se deu, mireus ací: 

« Sempre més en vostra casa tinreu el pervenir 
assegurat y taula ricament parada. 

« Gardeu-l'estovalla bordada com a recort d'una 
amiga -qui ten obligació de se retraure y qui vos diu 
~e tot cor y r>er sempre més: Adeusiau l >) 

Ço q u'havent dit, l'Encantada va desapareixer 
per dintre el matasser dels bruchs y de les ginestes 
quCencatifen d'una verda y florejada alfÒmbra aquella 
aspra y espadada montanya. 

Dè,s de llavores, l,'estova-lla robad~ esta ben recap
dada dintre d'una arqueta tancada ab clau. 

Y, si és veritat que el grapau, cada nit, entorn 
del mas, canta sa llarga y enfadosa serenada, per 
recordar el gest atrevit d'aquell jove admirador de la 
bonica fada, també és veritat que, en la casa afortu
nada qui conserva aquella preciosa pr~nda de lli, 
bordada per la ma de la rcyna d'aquells cingles es
ferehidors de la Fou, per sempre més ha estada y és 
assegurada la rica minestre d'En Galangau. 



ERRATA 

Pagina 11, linea 14, al llÒch de llegir: mon, cal 
llegir : món. 

Pagina 17, linea 14, al lloch de llegir : sera, cal 
llegir : sera. 

Pagina 20, linea 25, al lloch de llegir : une, cal 
llegir: una. 

Pagina 62, linea 8, al llqch de llegir : anima, cal 
llegir: anima. 

Pagina 77~ line·a 27, al lloch de llegir: demeriarli, 
cal llegir : demanarli. 

Pagina 93, linea 11, al lloch de llegir: tan, cal 
llegir : tant. 
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FI 

dels Contes Vallesplrenchs 

del témps de les Encantades. 
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