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Un dia, Charles Perrault va escriure el conte de la Caputxeta Vermella. Era 
una època en què els llops eren part de la vida quotidiana de tothom. Hi 
haurà qui digui —i tindrà raó—que els llops dels contes són símbols, però 
en tot cas, avui, aquí, els llops no conviuen amb nosaltres. Hi va haver una 
època en què les carbasses eren a les cases. I és per això que les carbas-
ses surten en tantes dites i en tantes històries antigues. El pare carbasser 
que va tornar de la guerra, els ous de somera de la rondalla mallorquina que 
resulten ser unes carbasses, la carrossa de la Ventafocs, donar carbasses 
als pretendents… La carbassa fins i tot ha fet que nosaltres, els catalans, 
tinguem el “color carbassa” (tot i que actualment està en franca recessió 
gràcies al nostre veí, el mediàtic color taronja). Però avui en dia a les ca-
ses no n’hi ha, de carbasses. 

Està bé explicar els contes de sempre. La Caputxeta, la Ventafocs… Però 
també està bé tenir nous contes amb personatges més propers al que som 
avui. Jo diria que si només expliquem contes d’abans, amb prínceps i prin-
ceses, el valor quotidià que també han de tenir desapareix i només en que-
da l’èpic. Quan la Caputxeta va ser inventada les nenes duien caputxetes. 
La Caputxeta anava a la moda. No hauríem de tenir, també, algun conte 
ambientat en la nostra època i no pas en un país llunyà, sinó allà on vivim? 

En Rogeli ha tingut l’encert de triar uns contes més propers al que som 
avui. I ha tingut l’encert d’ambientar-los a Sant Cugat. D’alguna manera 
és un mecanisme lògic que, sense ser-ne conscients, hem fet servir tots 
els que expliquem contes. Fer proper el territori on passa l’acció fa que 
l’espectador s’identifiqui més amb el que li expliquen. Ho sap en Rogeli i ho 
sap l’Spielberg. 

El llibre que teniu a les mans m’ha produït una sensació molt semblant a 
la que tinc quan menjo una bona samfaina. Que fàcil sembla la fórmula, un 
cop se l’ha inventada algú! Que lògica! No pot ser d’una altra manera. No 

Pròleg
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hi falta ni hi sobra res. M’alegra dir-vos que el llenguatge que us hi trobareu 
no és el clàssic llenguatge desnatat que es fa servir per escriure contes per 
a infants. El to és volgudament col·loquial, molt pensat per ser llegit en veu 
alta. I no hi falta la ironia. Espero que aquest llibre us acompanyi i que supo-
si per vosaltres el plaer que ha suposat per mi. 

Empar Moliner
Escriptora
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Vet aquí que en aquell temps en què les bèsties parlaven i les persones 
callaven, a la serra de Collserola hi vivien tres animals que eren molt amics: 
un toixó, un esquirol i un rossinyol. 

Un dia de bon matí, el toixó va sortir del cau per anar a buscar men-
jar i de sobte va trobar-se pres d’un parany que li havia parat un caçador 
furtiu prop de la font de l’Ermetà. Espeternegava d’allò més però no podia 
escapolir-se’n. Cansat de tant estirar va caure exhaust a terra. Semblava 
com si estigués mort tot i que tenia els ulls ben oberts. En sentir els gemecs, 
l’esquirol va baixar de l’arbre a corre-cuita i, en veure’l tan malparat, volgué 
ajudar-lo a desfer-se de la xarxa que l’empresonava. Estirava per aquí i per 
allà però no se’n sortia.

En veure-ho el rossinyol també va interessar-se per l’estat del seu amic i 
va decidir volar de pressa cap a la figuera de la masia de can Borrell per tal 
de vigilar que no vingués el caçador i s’emportés el toixó per acabar fent la 
fi del Cagaelàstics, dissecat per un taxidermista del carrer de Santa Maria. 
Mentrestant, seguia rumiant què podia fer més per ajudar el seu amic toixó. 
“Mira que si ve el caçador, els enxamparà a tots dos”, pensava. Estava ner-
viós i no parava d’anar de branca en branca.

Amb tot això, el caçador s’endinsà al bosc per l’indret de la Torre Negra 
per anar a guaitar la trampa. El rossinyol, que el va veure d’un tros lluny, va 
pensar que calia fer alguna cosa per aturar-lo i distreure’l i així donar temps 
a l’esquirol per alliberar el toixó. Així que es va posar a cantar més fort 
que mai i a voletejar-lo com ho fan els borinots. El caçador es volia treure 
l’ocell de sobre però la seva insistència ho feia impossible. Un cop desfet 
l’embolic, el toixó va sortir esverat i va córrer a amagar-se al seu cau.

Quan el caçador va arribar a la trampa no hi va trobar res, només la 
presència del rossinyol que continuava distraient-lo amb el seu cant in-
sistent. El caçador, emprenyat, es va treure l’escopeta però al moment 

El toixó, l’esquirol 
i el rossinyol
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Aquest conte està inspirat en una rondalla cambotjana.

l’esquirol, que l’estava espiant dalt d’un roure, es deixà caure sobre l’arma, 
tombant-la i fent que el tret es desviés bosc enllà. Aleshores va voler agafar 
l’esquirol amb una xarxa que portava al damunt però, al moment, el toixó 
va passar entre les seves cames i el va fer caure ben estès a terra. 

Aquell dia el caçador va marxar cap a casa amb el sarró buit i la cua en-
tre cames gràcies a la col·laboració dels tres amics.

Ja veieu com el toixó tot sol no podia solucionar el seu problema. Sovint 
necessitem l’ajut dels nostres companys. Qui té un amic, té un tresor.

Conte contat, ja s’ha acabat i el que no aixecarà el cul es quedarà ben as-
sentat.
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El mes de maig ja no se celebra la festivitat de Sant Isidre Llaurador. Molts 
de vosaltres pensareu quin sentit tindria celebrar avui la festa en una ciu-
tat que ha substituït les vinyes i els horts per habitatges de tota mena. 
Cap. 

Temps era temps que, trobant-se greument malalt el rei, la reina va enco-
manar-se a sant Isidre, amb qui tenia gran fe. Les pregàries van tenir efecte 
i el monarca es va curar. A partir d’aquell moment es venera el sant entre la 
pagesia madrilenya. 

Però mentre Isidre pregava enfervorit els resos diaris, els àngels li feien 
la feina de llaurar. Per això se’l representa al costat de l’església resant el 
rosari i, més enllà, els pobres àngels darrera els bous amunt i avall sense 
ofici ni benefici. S’explica que el temps que el sant dedicava a la pregària 
cada cop era més freqüent i això feia que Isidre no aparegués a la feina. Els 
àngels prou que demanaven un augment de sou per fer front a la pujada 
d’impostos i del cost de la vida, però sant Isidre, que era més agarrat que la 
nansa d’una maleta, s’hi negà rotundament. Fou així com els amenaçà, ja en 
aquell temps, d’acomiadar-los o d’ iniciar els tràmits per obrir un expedient 
de regulació.

El propietari de les terres, assabentat de la situació, va estar a punt 
d’acomiadar-lo i enviar-lo al Servei d’Ocupació però s’ho va repensar en 
veure la feina feta. 

L’exemple del sant no diu gaire a favor dels pagesos catalans que, de 
sempre, han tingut i tenen la fama de treballar durament tant si neva com si 
plou, com si “cau un sol de justícia”. 

Malgrat això, alguns pagesos santcugatencs continuaren venerant sant 
Isidre, però d’altres preferiren adoptar com a patró el pagès Medir, home 
treballador, valent i lluitador, perquè la seva personalitat s’adeia molt més al 

Sant Isidre resaire,
sant Medir pencaire
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La noblesa i el clergat ens van imposar sant Isidre, patró dels pagesos madri-
lenys, al segle XVI, quan a Catalunya teníem els nostres propis patrons de la 
pagesia: sant Medir al Vallès, sant Faust al pla de Lleida, sant Nin i sant Non a 
Barcelona i sant Galderic al Rosselló, tots ells molt arrelats en cada indret i feste-
jats amb aplecs i festes on no hi solia faltar la missa, les sardanes i un bon dinar 
de germanor.

tarannà d’aquí i era un exemple més real i modèlic a seguir. No cal dir que 
els pares, els mestres i els pagesos ho tenien molt fàcil a l’hora d’aconsellar 
les virtuts d’un o altre sant i fou per això que, al cap d’uns anys, el poble de 
Sant Cugat va proposar el canvi de patró al Papa de Roma. Però no ho va ac-
ceptar. Reunit tot l’estament educatiu i pagès de Sant Cugat, van organitzar 
una consulta popular per tal de decidir si eren partidaris o no de canviar de 
patró. El resultat fou que el poble va canviar sant Isidre per sant Medir com 
a patró de la pagesia.

Avui, encara queda constància de la fe del poble santcugatenc pel sant i 
cada 3 de març ratifica Medir com a patró dels pencaires, i ho celebren fent 
una gran festa al voltant de l’ermita que porta el seu nom.

A la cric-cric, el conte ja està dit; a la cric-crac, el conte està acabat.
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