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QUADERNS DE CULTURA POPULAR



HISTORIES DE L'IMAGINARI
•••

Catalunya posseeix un patrimoni d'antigues creences nodrides
per l'imaginari. EIs nostres avantpassats es transmetien oralment els fets
historics i tots aquells successos misteriosos que constituYen la seva rea-
litat. Cercaven explicacions a tot el que no comprenien i afegien a la re-
alitat tots els ingredients de l'imaginari que calgués.

De I'imaginari i la tradició oral emanen dones d'aigua, follets, ge-
gants i personatges fantastics, sorgits de la memoria remota i exagerats
oralment. Així, es sobredimensionaven personatges historics o bé feno-
mens atmosferics com les pedregades. És similar al que passa avui, en
que personatges com el Che Guevara esdevenen mite i fets inexplicables
es consideren expedients X.

Tot i que es confonen, hi ha diferencia entre les rondalles i les lle-
gendes. En general, les llegendes han deixat petja en el territori, com és
el cas de la muntanya de Sant Lloren\, del Munt, o han mitificat perso-
natges com el Comte Arnau. Per contra, la rondalla té una conclusió
moral que compleix una funció pedagogica.

Mentre que la llegenda perviu físicament en el territori, les ron-
dalles ens han arribat de la ma d'una serie d'autors, que a partir del se-
gle XVII van interessar-se pel tema, recollint contalles de joglars, de ro-
mancers i de patriarques o matriarques familiars.

El precedent més antic deuen ser els "Contes du temps passé",
editats per Perrault al segle XVII. A Catalunya, el precedent esta en Mila
i Fontanals, que el 1853 va publicar rondalles infantils a "La Gaceta de
Barcelona". Posteriorment un seguit d'autors (Maspons, Serra i Boldú,
Amades ... entre d'altres) van llegar un recull de llegendes i rondalJes
que, més enlJa de la funció lúdica del conte o de la lectura, configuren el
nostre patrimoni cultural, la nostra memoria col·lectiva.



EL COMTE ARNAU
•••

eguit d'un nOVlCI,un monjo reparteix monedes a
un grup de pidolaires davant el corral del monestir
de Ripoll. Aquesta escena es repeteix cada primer
divendres de mes. És I'almoina institu"ida pels des-
cendents del Comte Arnau per redimir-li I'anima.
Els pobres que van a recollir moneda coneixen el
motiu de I'almoina, i saben que l'han d'acceptar
sense ni un mot d'agra"iment. Diu la lIegenda que si
I'agraeixen, es trenca la cadena d'oracions que des
de Ripoll es resen per I'anima del Comte.

1 és que explica la Ilegenda que el Comte Arnau era alt i poderós. Era
capa~ d'arrencar un arbre amb la for~a dels seus bra~os i podia córrer tant
com el seu cavall vermell. El cabellli queia negre per les espatlles, i sota les ce-
lles poblades observaven uns ulls profunds del color de les avellanes. L'Arnau
era un home de la terra. Els seu s avantpassats vivien en aquells boscos des de
l'antigor. No coneixia més lIei que el costum del seu poble i era ¡'amo de tot el
que vivia dins la seva terra.

Pero, des que els primers de la seva nissaga havien poblat els boscos pi-
rinencs, vora el lIit deis rius havien aparegut tribus d'altra gent. Eren homes
poc feréstecs que vivien a les valls, cremant els boscos per lIaurar-los.

Al principi, la convivencia entre uns i altres no va ser facil, ja que con-
sideraven que els nouvinguts profanaven la terra. Pero, amb el temps, es van
crear lIa~os d'entesa que unien el braó deis muntanyencs amb la indústria deis
riberencs.

Tanmateix, no tota la gent de muntanya acceptava aquesta situació. El
Comte Arnau, des del seu castell roquer, feía tot el que podia per destorbar
aquell comer~ que amena~ava la seva lIibertat i la pervivencia de costums im-
memorials.

L'Arnau sovint s'acostava als rius per veure com aquelles tribus li asso-
laven la terra: tallaven arbres, feien preses per alterar els rius i foragitaven to-
ta la ca~a. Allo s'havia d'acabar. Els que coneixien el Comte sabien que aca-
baria la paciencia ...

1 així va passar. Els riberencs van superar la quantitat d'abusos que el
Comte Arnau estava disposat a suportar. Al seu pareJO,aquella gent estava de-







safiant la llei deIs seus avantpassats i es burlaven de les divinitats de la mun-
tanya. Sense perdre temps, va visitar tots els senyors muntanyencs proposant-
los un pla per fer fora els intrusos. Volia utilitzar la fon;a deIs rius per arrasar
la terra baixa. A canvi, l'Amau els va prometre riquesa i gloria. Calia desviar
conques i enrunar muntanyes fins que les aigües de torrents i fonts alimentes-
sin el Llobregat, donant-li tanta fore;a, que al seu pas engolís els pobles de la
ribera.

Van comen<;:ar les feines per aquella descomunal obra. Pero a mesura
que el treball avan<;:ava,a les petites corts selvatiques corria el rumor que l'Ar-
nau volia canviar I'obra deIs creadors de la terra. A poc a poc s'estenia la des-
confian<;:aenvers el Comte i ell, per la seva banda, neguitós, no tenia prou pa-
ciencia per veure acabat el seu projecte i va dedicar-se a atacar, tot sol, els po-
blats de la ribera.

Un dia, pero, en arribar a un poblat de la ribera, el va trobar gran i bo-
nic: els carrers amples i les cases de pedra formaven perfectament arrenglera-
des. Li va cridar I'atenció un edifici gran, coronat per una torre, a I'entorn de
la qual s'aplegaven els ve"ins. El Comte, com aquell qui res, es va barrejar amb
els que entraven.

Va quedar meravellat. EIs sostres eren alts i acabats en voltes que repo-
saven en columnes amples com un roure gegant. Mentre admirava el que I'en-
voltava, va sentir una fiblada al pito En un costat hi havia un grup de dames
vestides de blanc, i destacant entre totes elles, la figura d'una dona alta i noble.

L'Arnau va quedar corpres, no va ser capa<;:d'apartar-ne la mirada. Es-
tava com encantat, palplantat alla al mig, sense deixar de mirar-la. Ni tan soIs
quan ella, encuriosida com ell mateix, li va mostrar els seus ulls clars, mirant-
lo de fit a fit, va poder desviar la vista.

Aturat al mig de l'estan<;:a, es va adonar que tothom el mirava. Amb el
cap cot i fitant aquells ulls blaus de cua d'ull, se'n va anar cap a un racó. Allí
va preguntar a un captaire qui era aquella dama tan bella i amb un posat tan
elegant.

-És l'abadessa Adelaissa -va respondre un riberenc.
De nit, cavalcant com un esperitat, no es podia treure del cap la bella

abadessa. La seva cara el perseguia com si, amb una sola mirada, I'hagués fe-
rit de mort.

En ser als primers contraforts de les muntanyes, va veure que els campa-
ments estaven deserts i les obres abandonades. El gran projecte s'havia aturat!

Va córrer a les cabanes on hi havia lIum i va entrar a la del més ancia.
El va trobar sol, ran de la llar de focoEl vellli ho va explicar tot: les divinitats
deis boscos no estaven d'acord amb l'empresa i així ho van fer saber, amb po-



ca estona n'hi va haver prou perque tothom deG"Xésla feina. A ell tant li feia,
era molt vell i li quedava poc temps de vida. EIs altres que dormien, en canvi,
només esperaven la lIum del nou dia per tornar a les seves cases.

El Comte Arnau es va enfurismar. Amb un gran crit, va treure I'espasa
i es va llan<;ar contra els descreguts que jeien a I'entorn de la cabana. Brandant
I'espasa va fer una gran mortaldat. Només es van salvar els pocs que van po-
der fugir. AgenoUat aterra, amb I'espasa ensangonada a la ma, sanglotava de
rabia i, lIan<;ant un crit, munta a cavall, cavalcant cap a la ribera. Estava deci-
dit a segrestar I'abadessa per convertir-la en la seva esposa, i així ho va fer.

L'abadessa no es va resistir d'enamorada que estava. Res no el va poder
aturar: va marxar amb I'abadessa a la gropa del cavall. Va deixar el poble com
havia entrat, a cavall, amb la capa al vent i J'espasa ama. EJs vilatans, indig-
nats per la fúria del feréstec Comte, van sortir a perseguir-los, a ell i a aquella
abadessa que I'havia acompanyat sense oposar resistencia.



Pero els fugitius se'ls esquitllaven sempre perque I'Arnau coneixia aque-
lla terra com casa seva. Sempre fugint, s'amagaven en coves, on feien la seva
llar, i quan convenia, enmig del bosc, convertien el llit de fulles en el seu llit
d'amor.

El cercle es va anar tancant i els fugitius cada vegada estaven més acor-
ralats fins que els van arraconar contra el precipici que hi ha sobre Mogrony.
Allí va acabar els seus dies I'Arnau, i també I'Adelaissa: abans de ser capturats,
abrac;ats i a cavall, van preferir llanc;ar-se a l'abisme.

Els perseguidors van poder veure com voleiava la capa del Comte en
aquell salt al buit sense retorno



LA DONA D'AIGUA
•••

tocar del mas Perarnau, a les serres de Riells, hi ha
un gorg d'aigües cristal·lines que els pagesos ano-
menen de la Goja. Canta la llegenda que en aquest
gorg hi habiten les dones d'aigua i que, per aquest
motiu, la vegetació deis voltants és més densa i sal-
vatge. Així ho contava l'avia a l'hereu Perarnau un
vespre que estaven vora la llar de foco

-Al gorg de la Goja hi viuen les dones d'aigua.
Ja t'ho pots ben creure, Sebastianet ... i són molt
perilloses! Tenen una estranya bellesa. Una bellesa
que no és humana ... Diuen que si en veus una no

pots fer res per evitar enamorar-te'n. 1aixo és dolent, Sebastianet ... molt dolent!
Tot pelant faves, l'avia anava remugant els seus consells mentre en Se-

bastianet, que cada vegada se l'escoltava més interessat, arreglava els troncs
de la llar per tal que no fessin fumo

-Molt dolent! Perque quan un home s'enamora d'una dona d'aigua, la
desgracia l'acompanyara fins al darrer deis seus dies. Allunya't del gorg, Se-
bastianet, allunya't del gorg ...

Pero les advertencies de la seva avia més aviat van despertar la curiosi-
tat de l'hereu. Cada vegada que havia de deixar el mas per anar a mercat, en
Sebastianet s'esquitllava amb el cavall cap al gorg de la Goja. Allí, vora l'ai-
gua, s'hi passava una bona estona ajagut tranquil.lament. Tot sovint, la pau de
l'indret i la remor d'aigua el feien endormiscar i després havia de córrer per tal
d' enllestir la feina.

Va ser un dia d'aquests que, en acostar-se al gorg, va sentir soroll de xi-
polleig. L'hereu es va afanyar a arribar-hi, pero a l'aigua només hi quedaven
uns cercles concentrics que anaven a morir contra les pedres de les vores. Pri-
mer, va pensar que algú s'hi havia llan~at a dins, pero com que ningú va sor-
tir a respirar, va concloure que alguna pedra de les parets de roca del voltant
s'havia despres.

La deria per acostar-se a aquest lloc no va decaure i, com tota persona
que perseguei)c un somni, un dia assolellat va rebre el premi a la seva constan-
cia. Des de l'amagatall que li proporcionava l'espessa vegetació, va veure com
una noia nua es pentinava, emmirallant-se a l'aigua.



Tenia el cabell ros tan Ilarg que li arribava a mitja esquena. La pell era
fina i suau. Era la dona més bonica que I'hereu havia vist mai. Era tan bonica
que se'n va enamorar de cop i sense remei. Pero en voler acostar-s'hi va fer
massa soroll i ella, espantada, es va llan9ar a I'aigua per no tornar-ne a sortir.

El pobre hereu es passava els dies i les nits a la vora del gorg. Tenia l'es-
peran9a que la dona d'aigua tornaria a sortir i eUpodria declarar-li el seu amor.
1 quan es feia fosc, l'hereu plorava desconsoladament per la seva estimada que
ni tan soIs coneixia. Pero no tenia esma de marxar. 1 així van passar dies i
dies ... Fins que, un vespre, els sanglots i els plors eren tan desconsolats que
van arribar al fons del gorg. Per primera vegada, la dona d'aigua va escoltar
els planys d'amor d'un huma.



No es pot descriure I'alegria que va sentir I'hereu Perarnau quan va
veure com la seva estimada, més bonica que mai, emergia de les aigües i s'a-
costava vora seu. Se li va fer un nus a la golai no li sortien les paraules. Tot
eixugant-se les J1agrimes que li amaraven la cara, li va declarar el seu amor. Li
va dir que I'estimaria i en tindria cura tota la vida, pero que pel que més vol-
gués, no tornés a desapareixer i deixar-Io sol.

La dona d'aigua, emocionada pel sentiment i les paraules del noi, va ac-
cedir a casar-s'hi. Pero li va posar una condició:

-Em casaré amb tu. Veig un amor sincer en les teves paraules. Pero
t'he de fer un advertiment. Mai, sota cap concepte, m'hauras de dir dona d'ai-
gua. Si alguna vegada pronuncies aquestes paraules, desapareixeré per sem-
pre més, sense deixar cap rastreo

L'hereu Perarnau, enamorat com estava, ho va acceptar i, oblidant I'ad-
vertiment de la seva avia, es va casar amb la dona d'aigua. Van ser les noces
més esplendides que es recorden a la comarca. La nova pareJla es va instal·lar
a viure al mas Perarnau, no gaire lJuny del gorg de la Coja.

Van passar els anys i la dona d'aigua no va envellir gens ni mica, estava
tan bonica com el primer dia. Des del casament, les terres i els boscos del mas
semblaven més prospers que mai. Pero la gran alegria de Sebastia Perarnau
va arribar amb el naixement de la seva filla. La nena era el viu retrat de la seva
mare i va créixer sana ¡preciosa.

Pero, com havia augurat l'avia Perarnau, la desgracia no va trigar a arri-
bar. Un dia, mentre en Sebastia era de viatge, la dona d'aigua va fer segar tots
els camps de blat contra la voluntat deis treballadors del mas. Era pie mes de
maig i el blat tot just verdejava. Si se segava el camp es perdria la meitat de
cada espiga. Pero la insistencia amb que ho manava la mestressa va obligar els
trebaJladors a fer-ho.

Ouan l'hereu Perarnau va arribar del seu viatge i va saber el que havia
passat, es va enfurismar tant que va córrer a buscar la seva dona. 1, sense re-
cordar I'advertiment que li havia fet anys abans, li va cridar:

-Que has fet, desgraciada? Has arru"inat la meva colJita! Dona d' aigua
havies de ser!

Just acabar de pronunciar aquestes paraules, un J1amp va caure sobre
la dona d'aigua, que va desapareixer sense deixar rastreo Des d'aquell mate ix
moment, en Sebastia i la seva filla van deixar de ser felic;os. 1, quan pocs dies
després va caure una pedregada que va assolar totes les coJlites de la comar-
ca, I'hereu va entendre I'acció de la seva dona. La dona d'aigua havia manat
segar el blat abans d'hora perque valia més perdre mitja colJita que perdre-Ia
tota.







La pena i l'enyor no els deixava viure, fins que un dia la petita, molt con-
tenta, va dir al seu pare que aquell matÍ la mare havia vingut per pentinar-Ia.
En aquelles paraules, al Sebastia li va semblar veure la seva salvació. 1 es va
passar els matins espiant I'habitació de la nena per tornar a veure la seva esti-
mada. Pero aquesta només apareixia als ulls de la seva filla.

Lluny de resignar-se, I'hereu va trobar una solució. Va donar una agu-
lIa a la nena perque enganxés el vestidet al de la seva mare i aixÍ poder rete-
nir-Ia. Pero I'endema al matí, quan en Sebastia Perarnau va entrar a I'habita-
ció de la seva filla esperant recuperar la seva dona, va arribar a temps per veu-
re com totes dues sortien volant per la finestra. Mare i filla havien desapare-
gut per sempre. L'agulla enganxada als dos vestits va fer que la dona d'aigua
s'emportés la seva fiJla per sempre.

EIs últims que van veure I'hereu afirmen que cavalcava, embogit i des-
consolat, en direcció al gorg de la Coja, al Iloc on va coneixer la seva preciosa
dona d'aigua.



PERE BOlERO•••
avent sopat, en Pere Porter i la seva humil família van
rebre a casa seva, a Tordera, la visita de tres homes
sinistres, vestits de negre. Feia una nit de poca lluna.
Els homes venien en nom del fill del difunt notari
d'Hostalric, conegut per Germa Bosom, amb uns
papers oficial s on s'indicaven els deutes que el pare d'en
Pere havia contret amb el vell notario

Al nostre home, boter de professió, no li va servir
de res explicar-los que el seu pare havia pagat el deute
abans de morir, perque no tenia cap document per acre-

ditar-ho. EIs requeriments que presentaven els dos homes eren concloents: o
bé pagaya el deute, o anava a parar de pet a la presó.

Aquella nit en Pere no va poder aclucar I'ul!. Només veia una sortida
possible a les seves cabories: l'endema mateix aniria a Ma¡;anet de la Selva, on
uns amics podien fer-li un préstec.

1 dit i fet, en Pere Porter es va posar en camí la matinada del 24 d'agost
de 1608. Tot caminant, pensava que segurament hi devia haver un document
que acredités el pagament del deute. De moment pagaria el deute i, després,
faria mans i manigues per aconseguir trobar-lo. D'aquesta manera les autori-
tats li donarien la raó i li hauríen de retornar els diners que hauria pagat injus-
tament. Cavil.lava quina devia ser la raó perque el diFunt notari hagués Fet
Fonedís el documento Potser era a la notaria, o a casa seva ... Mentre no I'hagués
cremat ... Tan capFicat estava en les seves cabories que ni tan soIs es va adonar
que un jove, enFilat dalt d'un cavall, feia estona que viatjava al seu costat.

-Bon dia, mestre!
Quan va sentir aixo, el boter va tenir un ensurt que gairebé el va fer

caure rodolant per terra:
-Qui sou, vós? D'on heu sortit? -va xisclar l'home, sense entendre com

havia pogut passar per alt la presencia d'aquell personatge.
-Veig que teniu un problema ben gros! Fa estona que viatjo al vostre

costat pero estaveu tan capFicat que no us heu Fixat en mi...
En Pere, el boter, va observar el jove de dalt a baix. Era alt i prim, i ves-

tía roba elegant. El cabell ros i la seva pell blanca i fina li donaven un aspecte
quasi femení. Es pot dir que era d'allo més ben plantat, en aixo no hi havia dis-



cussió possible. El noi no duia gens d'equipatge, pero, darrere de la seva mun-
tura, portava lligat un altre cavall tan elegant com el seu.

Mentre parlava, els ulls del jove, de color blau fort, es clavaven en els
d'en Pere com si volguessin entrar en el fons del seu cap. Li deia que estaria
molt content de saber quin problema tenia i que l'ajudaria a resoldre'l encan-
tato Pero en Pere no volia saber-n e res: el que necessitava era tranquil.litat per
poder trobar la solució al seu problema i no pas un barbamec emprenyador
que no el podria ajudar de cap manera ...

Pero el jove no parava d'insistir i d'oferir-li el cavall que portava al
darrere per tal que, en Pere, pogués continuar el viatge amb més comoditat:

-Pugeu al meu cavall, home, no us feu pregar. Pugeu i expliqueu-me el
que us capfica. Ja veureu com jo us dono la solució a les vostres cabories ...



1tant va insistir el jove que, quan eren prop de l'estany de Sils, en Pere,
fart de sentir-lo, li va explicar el que li passava. Li va narrar tots els fets fil per
randa, des del deute que havia contret el seu pare amb el notari d'Hostalric,
fins a la visita deIs tres personatges la nit anterior. Fins i tot li va explicar que
era boter i que vivia a Tordera amb la seva esposa i els seus fills. Just va aca-
bar de buidar el pap, va enfilar-se d'un bot al cavall del xicot.

El que mai no s'hagués imaginat en Pere era el que li passaria a partir
d'aquell moment ...

Com si fos la cosa més normal del món, els cavalls es van posar l'un al
costat de l'altre i van comen~ar a parlar en un idioma antic. EIs núvols corrien
a una velocitat vertiginosa, semblava que les roques que flanquejaven el camí
tinguessin vida propia. Mentre el xicot reia com un posse"it sobre el seu cavall,
en Pere, que ho trobava tot estrany, no feia res més que resar i encomanar-se
a la Mare de Déu.

De cop i volta, com si es tractés d'una porta, dues roques, grans com la
seva casa de Tordera, es van separar i, tot seguit, els cavalls es van precipitar
cap a la cova que acabava d'obrir-se: conduYa directament al més profund de
l'Infern!! !

El boter estava tan espantat que resava prement amb for~a les dues
mans davant del pito Passejaven enmig de grans columnes d'un foc blau i veien
personatges, gemegant sense parar, que patien un gran turment. La sorpresa
d'en Pere va ser majúscula quan de cop, entre els turmentats, va poder veure
el difunt notari d'Hostalric. Tal com li havia promes el xicot, que ara es pre-
sentava com el Dimoni en persona, li donava la possibilitat de trobar el docu-
ment que cercava.

Mentre en Pere se seguia encomanant a tots els sants, el Dimoni va son-
dejar el notari i aquest va confessar ]'amagatall del paper. Entre sanglots de
dolor, tot rebolcant-se per terra, va dir que l'havia amagat a casa seva, a
Hostalric mateix, sota una rajola del terra de la sala, dissimulada per un arma-
ri. Llavors el Dimoni, que caminava encorbat com una bestia, rient sense
parar, va dir a en Pere que, tal com li havia promes, l'havia ajudat en la solu-
ció del seu problema, pero que mai més no podria sortir de l'Infern.

El boter ja es donava per ven~ut quan la sort va voler que, en aquell
mateix moment, se li acudís invocar sant Miquel. Gracies a l'ajuda del sant, i
sense saber com, se'l va endur de l'Infern i el va deixar al bell mig d'un mer-
cat on la gent vestia de manera diferent. En Pere Porter no es podia creure el
que li passava. Estava ben desorientat. La por i l'angúnia li havien provocat
una gana desmesurada i, aprofitant que era a mercat, va intentar comprar una
mica de pa. Pero va ser impossible entendre's amb la venedora: no parlaven el







mate ix idioma. Ni tan sois lí volia acceptar les monedes que li oferia, perque
eren desconegudes en aquell regne ... 1 és que en Pere havia anat a petar a
Malverde, un poble de Granada.

Va trigar díes i nits a arribar a Tordera, í, quan per fi va ser-hi, encara
el van prendre per boig. Tothom el feía mort í, de cop, es presentava dient que
havia estat en el mateÍ-'Clnfern. Fins i tot la lnquisició es va plantar a Tordera
per tal d'aclarir l'estrambotica historia. Preguntat insistentment per l'inquisi-
dor, en Pere només va veure una manera de demostrar que allo que explicava
era veritat: va demanar que I'acompanyessin a Hostalric, que allí els mostra-
ría el lloc on el vell notari havia amagat el documento

1 així va ser com va poder demostrar a tothom que deia la veritat i, de
passada, aconseguír el document que cancel·lava el deute del seu pare.

Des d'aquell moment í per la tradició popular, en Pere Porter, el boter,
va passar a ser conegut com en Pere Botero, el dímoní que s'encarrega de vet-
llar per les calderes de l'lnfern.



EL TRESOR DEL SERPENT
•••

ig despullat i carregat de cadenes van portar el jove
corsari davant del Paixa d'Ora. Es deia Quimet i era
de Ribes. L'afany desmesurat de riquesa l'havia portat
a la situació en que estava: s'havia enrolat en un vai-
xell pirata que navegava per ponent i, amb aquest ofi-
ci, esperava reunir prou botí per retirar-se sense ne-
cessitat de treballar mai més.

Era tanta l'ambició, que al poc temps va aconseguir
que la tripulació s'amotinés a les seves ordes i, d'a-
questa manera, es va convertir en el pirata Vinaixa.
Va arribar a ser el pirata més temut de la costa: només

de sentir-lo anomenar la gent tremolava tota. Li agradaven tant les aventures
impossibles, que tot i haver fet pro u diners per retirar-se, a cada abordatge es
lIan<;avael primer sense tenir en compte el risco

r justament aixo va ser el que el va portar a la presól Un dia que aborda-
ven un vaixell, es va arriscar massa i va caure presoner. Encadenat de mans i de
peus se'l van endur a vendre al mercat d'esclaus d'Ora i allí, com que feia pat-
xoca, va ser comprat pel camarlenc del Paixa. Ara el duien a la seva presencia.

La sala era gran, molt gran, plena de columnes i desprenent riquesa pels
quatre costats. El Paixa era un home extremadament graso Endormiscat, jeia
sobre un Hit de coixins. Un negre colossalli feia aire amb un ventall de plomes
d'estru<;. Mentre badallava, els dos soldats van fer agenoHar en Ouimet al seus
peus i el Paixa, amb posat avorrit, li va dir amb desgana:

-Sembles un home fort ...
- Traieu-me les cadenes i us ho demostraré! -va interrompre'l el corsa-

ri. El PaL'<.ava somriure en veure la seva arrogancia.
-D'on has sortit, amb tants fums?
-Sóc catala i vaig néixer al poble de Ribes -va contestar en Quimet amb

fermesa.
En sentir aixo, el Paixa es va incorporar, desvetllant-se de copo Sense

esperar-s'ho, tenia alla al davant l'oportunitat de recuperar la seva fiHa. Va fer
seure en Quimet, li va fer treure les cadenes i li va explicar una trista historia.

Abans de ser Paixa d'Ora, havia estat governador d'una regió de Cata-
lunya, fins que van ser expulsats pel Comte de Barcelona. En comen<;ar la lIui-



ta, la seva filla es va refugiar en una cova, coneguda com les Coves de Ribes.
Quan van haver de fugir, va manar que l'anessin a buscar, pero els enviats van
tornar amb les mans bllides: la noia era presonera d'un immens serpent i va
haver de marxar sense ella. D'en<;a de lIavors l'home estava desconsolat i no-
més esperava I'ocasió de poder recuperar la filla. Ja havia pensat d'enviar-hi
els seus homes, i fins d'anar-hi ell mateix, pero així que hagllessin posat els
pells a la costa catalana, els hallrien reconegut com enemics i els haureien em-
presonat.

Un cop explicada la historia, el Paixa li va proposar un tracte: li oferia
la lIibertat i el tresor que custodiava el serpent, a canvi que anés a salvar la
princesa. El tracte era interessant pel tresor que li havia descrit el Paixa i va
acceptar. El Paixa, lIavors, li va explicar com fer-ho per alliberar la noia i po-
der agafar el tresor.



-Cal entrar-hi pel forat que hi ha a Ilevant i sense llum, perque el mons-
tre et veuria a venir massa aviat. Un cop dins, t'has de deixar guiar per la Ilu"is-
sor que despren. Pero compte! Aquesta claror serveix al monstre per atreure
els incauts fins al seu abasto Vés a poc a poc, arrecerat a les parets de la cova
fins que quedis a poques passes del serpent. Quan et vegi, et cridara estrafent
la veu fins que sembli la de la meva filla.

El Paixa, dret i explicant-se, es movía amunt i avall, com si fos ell qui
estigués a la cova.

-1 aquÍ arriba el moment culminant de I'aventura -va continuar, tot
traient un antic manuscrit de dins d'una capseta de marfil-o Un cop arribat da-
vant el serpent, li mostraras aquest encanteri que el tornara cec i el fara recu-
lar fins al fons de la cova. Per fer-ho, cal utilitzar una lIanc,;aper no haver-t'hi
d'acostar. 1 lIavors treus la meva filla de la cova ...

-Pero, i I'or? -el va interrompre el corsario
-Un cop fora de la cova tindras temps de tornar una vegada i carregar

tot l'or que puguis. Pero només podras tornar una vegada. Perque la bestia re-
cuperara la vista, tornara i se't cruspira.

1 aixÍ va ser com en Ouimet va emprendre el viatge. Van passar setma-
nes fins que arriba al seu país. 1 enllaminit per I'or, no va parar fins arribar a
Ribes. Ni tan sois va aturar-se per saludar la seva família. Va passar de llarg i
enfila cap a les Coves de Ribes.

Lentrada de la cova s'obria entre parets abruptes, enmig d'un paratge
feréstec que feia esgarrifar. La natura capriciosa havia modelat I'entrada de tal
manera que semblava la boca d'un drac gegantí. Després d'un moment de
dubte, la fam de riquesa va empenyer en Quimet cap a dins.

Passats uns primers metres de foscor va entrellucar, al fons, la claror de
que li havia parlat el Paixa. 1mmediatament es va arrambar a la paret i va
avanc,;ar a poc a poc. En un moment la Ilum es va fer intensa i, abans de veu-
re el serpent, ja va sentir-lo fent la veu de la princesa. Va clavar el pergamí a
la punta de la Ilanc,;ai es va plantar davant de la bestia. El serpent era gegan-
tí, gruixut com un roure i amb uns ullals de sis pams en una boca tan grossa
com l'entrada de la cova.

En veure'l se li va Ilanc,;ara sobre, pero en arribar a la punta de la Ilanc,;a
i veure el manuscrit es va aturar en seco Llanc,;ant un terrible bramul, va recu-
lar al fons de la cova, ensopegant amb les parets per culpa de la ceguesa.

Al mig de la sala, hi havia una jove bonica com un sol. Encadenada a
una pedra, mirava l'heroi esperant la salvació. En Ouimet, embadalit per les
riqueses que hi havia, va fer orelles de paret a les súpliques de la noia, va dei-
xar la lIanc,;aaterra i, amb un gran desfici, va anar carregant or i joies, davant







la desesperació de la princesa. Tant va carregar els sis sacs que duia, que ni els
podia arrossegar.

El serpent, superat l'espant i la ceguesa inicials, va tornar més enfuris-
mat que mai i va atrapar el corsari, que encara no havia sortit de la sala. D'u-
na sola mossegada se" va cruspir i, fent un rot sorollós que va retrunyir per to-
ta la cova, amb la cua va tornar a apilar les riqueses que el cobdiciós jove ha-
via aplegat.

Diuen que en aquella cova de Ribes encara hi ha tot aquel! 01' que el pi-
rata no es va poder endur. Pero compte! Diuen també que encara esta vigilat
per un serpent gegantí amb uns ullals de sis pams.
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