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Prefaci

Per regla general, tot folklorista ha hagut d’anar recollint amb un zel i una 
perseverança quasi heroics aquests bellíssims documents de la literatura del poble 
que han traspassat les centúries corrent de boca en boca i d’una contrada a l’altra. 
Jo, en canvi, he tingut la fortuna de poder fullejar a totes hores, i sense moure’m 
de casa, una vastíssima biblioteca folklòrica que durant trenta-sis anys he tingut 
sempre oberta. Parlo de la meva àvia: un veritable tesaurus de cançons, contes, 
tradicions, corrandes, endevinalles i aforismes catalans.

Nascuda al començament del segle XIX; avesada de naixença a fugir de fran-
cesos, d’epidèmies, de carlins, de matines; aguerrida a treure partit de tot i a no 
espantar-se de res; obligada en la seva infància i part de la seva joventut a córrer 
els més amagats racons de Catalunya; bressada per criades muntanyeses, totes 
cantadores, totes rondallaires; dotada d’una memòria prodigiosa i, per dir-ho així, 
d’intuïció folklòrica, era una tradició vivent, un veritable monument de la litera-
tura popular catalana.

El nombre de contes i cançons que durant la meva infància vaig sentir-li con-
tar és en realitat incalculable; i fins a l’hora de la seva mort, pot dir-se, eren comp-
tats els dies en què una tradició, una corranda, no brotava dels seus llavis. Sempre 
em veia obligat a córrer a apuntar «una cosa nova», i amb això li feia esclafir una 
franca riallada, potser no del tot desproveïda d’un cert orgull legítim.

Des de petit —i sense ben bé saber per què, ja que no recordo que per aquell 
temps hagués arribat encara a notícia meva que la musa popular fos tal musa— 
vaig començar a anotar els contes i cançons que ella em dictava. Més tard —i con-
fesso que no sense una certa dolença— vaig veure que anaven apareixent impresos 
els contes i cançons de la meva àvia, reunits en llibres que portaven a la coberta 
noms que estimo tant com els de Pelai Briz, Milà i Fontanals, Maspons i Labrós. 
Cada vegada que un d’aquests volums arribava a les meves mans em semblava 
que aquells bons senyors em despullaven de les meves coses, però quedava sempre 
compensat en llegir el nou volum a la meva àvia i sentir-li dir quasi invariable-
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ment al començament de cada conte o cançó: «Ja ho sabia», i acabar de memòria 
la lectura per mi començada. I més encara: sempre m’anava quedant un raconet, 
com un tresor amagat, que amb l’egoista satisfacció del col·leccionista maniàtic 
no he vist encara en lletres de motlle.

Avui he renunciat a aquella glòria que de marrec somiava i, francament, ara 
em semblaria usurpar un dret al Sr. Maspons publicant contes, o al malaguanyat 
Briz publicant cançons; però, i què?… Creieu tal vegada que en donar a l’estam-
pa, aquests i altres recol·lectors, cançons i contes i jocs d’infància i endevinalles i 
proverbis van arruïnar folklòricament la meva àvia? Encara li quedava —encara 
em queda a mi— un camp, petit en aparença, del qual ningú no ha semblat 
adornar-se.

Em refereixo a una collita de narracions breus, insignificants a primera vista, 
que no tenen el sabor de la cançó, ni la desimboltura de la rondalla, però que no 
obstant són plenes de poesia moltes vegades, d’interès sovint, d’ingeni sempre, 
i que en conjunt revelen bé el caràcter d’un poble, com la conversa familiar sol 
revelar millor el caràcter d’un individu que no pas les seves obres de major im-
portància.

Vaig a presentar-vos un manat de joguines, si voleu, que probablement tots 
deveu haver sentit contar, però que ignoro que en la seva generalitat hagin estat 
recollides, amb tot i que bé mereixen els honors de la recopilació. No despunten 
en la seva major part per la seva força poètica o imaginativa; l’argument que en-
clouen sol ser a penes un argument, sovint no passen d’un episodi, i podríem dir 
que són els «croquis» que la musa popular s’havia guardat en cartera per fer-ne 
alguna obra major que no va fer mai, i que algun indiscret ha donat a conèixer 
sotto voce.

Són rondalles? No hi arriben ni per la seva extensió ni per la seva trama. Són 
llegendes? Alguna cosa en tenen moltes d’elles, però la paraula em sembla vaga 
i pretensiosa. Quasi totes expliquen d’una manera ja poètica, ja grotesca, però 
sempre enginyosa, concisa i gràfica, un costum, una idiosincràsia, un fet històric, 
l’origen d’un monument, d’una dita, d’un fenomen natural, de l’ésser d’una bès-
tia o d’una planta… Comunament se les anomena contes, i aquest nom podria no 
anar-los del tot malament si estiguessin ben establertes les fronteres que separen 
el conte de la rondalla; però no existint científicament aquesta diferenciació no 
puc tampoc donar-los aquest nom. Com, doncs, batejar-les?… Anomenem-les 
Tradicions?

Les que m’han estat ben narrades he procurat transcriure-les amb tota escru-
polositat. Desgraciadament, en la seva immensa majoria —i no les pitjors— són 
tan breus, tenen, per dir-ho així, un caràcter talment proverbial que les emmotlla 
a les circumstàncies que les provoquen, que dubto que mai no hagin arribat a 
prendre forma peculiar i pròpia, i solen dir-se en quatre paraules, perdent quasi 
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la senzilla bellesa del seu fons, la qual passa desapercebuda per molts dels que les 
diuen o les senten dir. Aquestes, doncs, les he escrites tan bé i tan senzillament 
com Déu m’ha donat a entendre.

I ja que incidentalment he parlat de com he transcrit aquestes tradicions, he 
de dir alguna cosa sobre com he fet aquest llibre.

Començaré per confessar que s’ha fet sol, a l’atzar, a força d’anys, sense un pla 
preconcebut, sense criteri. Senzillament escrivint al pas que anava trobant; aple-
gant-ho tot, tant el gra com la palla. Tot és del poble, tot em sembla, doncs, digne 
d’atenció per estudiar el seu caràcter genuí, la seva fisonomia pròpia a través de les 
explicacions de beatitud i de befa, de dolor i d’alegria, de serenitat i de por.

Encara que hi ha en aquest llibre no poques tradicions recollides aquí i allí en 
les meves excursions per Catalunya, la major part les dec a la meva àvia i, per tant, 
aquest llibre quasi podria dur el subtítol de folklore barceloní, si no fos cert i sabut 
que els grans rius es formen amb les rieres i xaragalls que d’arreu hi aflueixen.

He suprimit totalment les notes comparatives —veritable calamitat de les mo-
dernes obres folklòriques—, que, si poden ser interessants per a alguns lectors, 
resulten inútils per a la majoria. El fons de la poesia popular és un mateix, i rara és 
la tradició que més o menys canviada no es trobi en totes les contrades de la Ter-
ra, fins en aquelles que semblen tenir menys afinitat entre elles i que no semblen 
haver tingut cap relació històrica. Avui dia que la musa popular té tants compi-
ladors, traductors i comentaristes, el que podríem anomenar erudició folklòrica 
es troba a l’abast de tothom, i per això crec sobrer enfarfegar les col·leccions de 
literatura popular amb notes comparatives que arribarien a no tenir fi. N’hi ha 
prou de pensar, de recollir una cançó, una rondalla, una superstició, que existeix 
indefectiblement en altres contrades, per no dir en totes les altres, amb variants 
més o menys notables imposades per la Naturalesa, els costums i les vicissituds 
pròpies de cada contrada.

Els pelegrins, els soldats, els mercaders, els pobres, devien ser en les passades 
edats els vehicles que transmetien el germen de poesia d’una terra a una altra. El 
conte o la cançó que duien, en passar de boca en boca anava acomodant-se a la 
localitat on acabava de ser trasplantada, canviant els detalls exòtics pels indígenes; 
arrodonint-se, en una paraula, com el tros de roca que arriba a la platja convertit 
en un palet rodó, llis, sense una aresta. En aquest estat pot rodar-lo el mar durant 
segles i segles sense fer-lo canviar de forma; té ja fixada la que li convenia. Així 
m’explico la concisió i la precisió encantadores, sublims amb freqüència, de la 
cançó popular: és que el vers que no és indispensable és inútil, i el que és inútil 
desapareix com la brossa que de vegades arreplega la pedra en el seu camí i de la 
qual es desprèn a la curta o a la llarga.

I ara m’adono que l’amor a la matèria que tracto m’ha portat a dir una pila 
de coses que, a més de no ser oportunes, no deuen tenir res de noves, ja que se-
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gurament abans que jo molts altres deuen haver-les dites. Tornem, doncs, al meu 
llibre.

És curiós i digne d’atenció en les llegendes que podríem anomenar religioses 
—i que en formen la millor part— el sans façon, la familiaritat irreverent, la irre-
verència mística amb què el poble parla de Déu, de la Verge i els sants. Els fa in-
justos, dropos, mentiders, trapelles, pecables i pecadors com l’últim dels mortals; 
però tot això ho revesteix d’un vernís candorós tan especial que d’una patotxada, 
d’una grolleria, d’una impietat en fa sovint un veritable retaule gòtic. Per mica 
que es gratés aquest vernís, la pintura resultaria eminentment grotesca i herètica.

I, no obstant això, no hi ha tal cosa. Cert és que aquí la Verge és injusta i 
venjativa, allà sant Pere és un totxo vanitós i un golut i un dropo, més enllà Déu 
és tan bonifaci que accepta juguesques del dimoni o es deixa amenaçar per una 
comissió d’abelles… No obstant això, el fi no és herètic; és moral o és simplement 
un tret d’ingeni divertit que pren a ulls clucs per protagonista de la seva faula els 
personatges que té més a mà i que a l’edat mitjana eren els de la Cort celestial, 
com els poetes grecs feien cometre indiferentment als seus déus heroïcitats i bai-
xeses. I, a propòsit de l’esmentat sant Pere: quin estudi més curiós es podria fer 
d’aquest sant a través de la literatura popular!… En aquesta odissea estranya en 
què, segons el poble, Jesús, acompanyat de sant Pere, recorre la terra a través dels 
segles, Jesús és l’etern Quixot, desinteressat, justicier, cavallerós i algunes vegades 
víctima; sant Pere és el Sancho etern, subjecte a totes les passions sensuals, filòsof 
de secà, disposat sempre a evitar els perills i a gaudir dels béns terrenals sense mai 
alçar els ulls a l’ideal, i sempre botzinant de la bona fe del seu amo i estafant-lo, 
si pot, en benefici propi. Però, sintetitzant el pensament en un d’aquests contes, 
«sempre és ell qui rep les garrotades».

I entengui’s bé que no és només a Catalunya, sinó a totes les terres cristianes 
on sant Pere és el Sancho de la llegenda. Fins considerat com porter del cel, és la 
víctima expiatòria, i de qui? D’un perdulari, d’un músic, d’un altre sant si a mà 
ve, com el de la llegenda de sant Ivó, per exemple. 

Acabaré afegint que aquest volum pot i ha de considerar-se com el preludi 
d’un llibre immens, sens fi, en el qual tal vegada he de continuar treballant jo o 
que podrà continuar tot altre que com jo senti amor a les coses de la nostra terra. 
Cent i cent tradicions més podrien afegir-s’hi, tan fèrtil és el camp que he espigat 
i tan abundosa la collita! Accepteu, doncs, folkloristes catalans, aquest llibre com 
un gra d’arena afegit al monument que es mereix la musa popular catalana, i re-
beu-lo afectuosament, si no per mi, pel bon record de la meva àvia.

Apel·les Mestres
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I. La Terra

Al darrer dia de la creació, després d’haver prescrit i limitat a cada ésser les 
seves propietats i obligacions, el Pare Etern digué a la Terra:

—Des d’avui, Terra, estàs destinada a nodrir tot el que damunt teu existeix.
—Senyor —respongué la Terra—, i d’on trauré jo forces per sustentar tot el 

que haveu creat en aquests sis dies? Com ho faré per mantenir i renovar la vida de 
tantes criatures i tantes plantes?

—Com? Devorant-ho tot.
I des d’aquell dia la Terra començà a devorar totes les vides per produir i ali-

mentar vides noves.

II. L’oreneTa I eL raTpenaT

En aquell temps en què Nostre Senyor es dignava encara tenir tractes amb el 
dimoni, aquest, maliciós com sempre, féu burla de la creació, alabant-se del que 
hauria fet si el Creador hagués estat ell. Nostre Senyor se l’escoltà amb benignitat i 
el dimoni, aprofitant una ocasió que li semblà propícia per humiliar-lo, li proposà 
una juguesca. 

—Farem un ocell cadascú i a veure quin serà el millor —digué el dimoni. 
—Sigui.
L’un es retirà al cel, l’altre a l’infern, i posaren mans a l’obra. Novament reu-

nits, el diable, orgullós, presentà el ratpenat; Nostre Senyor llençà al vol l’oreneta. 
Per això aquesta, buscant la llum, vola des que el sol apunta fins que la fosca arri-
ba, i el pobre ratpenat, com a fill de les tenebres, no surt fins que el sol és post, i 
corre a amagar-se així que s’acosta el dia.

Tradicions
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III. Les abeLLes

Les abelles, vanitoses veient que la cera que fabricaven servia per a fer llum 
a l’Altíssim, acordaren presentar-se al seu tron celestial en demanda d’alguna re-
compensa.

—I què és el que desitgeu? —els preguntà l’Etern Pare.
—Ja que gràcies a nosaltres resplendeix la teva casa, volem que ens donis casa 

d’or.
Nostre Senyor arrugà el front i, per tal de castigar tanta supèrbia, respongué 

que no.
—Doncs cuidarem matar-te a picades.
—Doncs picareu…, però morireu.
I la divina paraula va complir-se.

IV. La dona

Una volta acabada la creació, el bon Déu contemplà la seva obra i la trobà 
bona i bella. I va fer l’home. Però no sé si degué trobar-lo ni bell ni bo, ja que 
des d’aquell moment va quedar-se tot capficat i malcontent. El dimoni se li va 
aparèixer i va preguntar-li què li passava.

—Res —va respondre l’Etern Pare—, he fet aquest tarambana i francament…: 
ara, ni sé què hi fa al mig de la creació, ni sé què fer-ne. Tot el dia roda per aquí 
fet un enze, s’avorreix, badalla… Fins i tot tinc ganes de desfer-lo!

—Res d’això! —exclamà el dimoni—. Voleu creure’m? Doneu-li una parella.
Déu va gratar-se el cap i després de reflexionar una estona va exclamar:
—No és mala la pensada!
I va formar Eva. I heus aquí com la dona, si bé no és obra del dimoni, com 

molts pensen, va ser feta per consell del dimoni.

V. adam I eVa

Adam anava pel món fet un tanoca. Compadit d’ell Nostre Senyor, que no el 
perdia de vista, va dir-li:

—Què tens, Adam? Em sembla que no et distreus gaire.
—I com voleu que em distregui? Tots els animals tenen una parella per com-

panyia; només jo no tinc amb qui esbargir-me.
Nostre Senyor va fer-se càrrec de la raó i aprofità el primer son del pare Adam 

per treure-li una costella amb la qual va fabricar la mare Eva, que va donar-li per 
companya.

Al dia següent Déu es presentà de nou al pare Adam. Si avorrit l’havia deixat 
la vigília, més avorrit el trobava encara.

—I doncs, Adam —va dir-li—, no tens el que desitjaves?
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—Cert és que m’heu donat una companya, però de poca cosa em serveix: li 
enraono i no em respon. Per donar-me una companya muda, tant se valia que 
l’haguéssiu feta de pedra.

Nostre Senyor s’arronsà d’espatlles i digué al nostre primer pare:
—Veus aquella planta que creix en aquell raconet? Vés-hi, arrenca’n una fulla, 

posa-la a la boca d’Eva i parlarà, ja que ho desitges.
Fos per distracció, fos per més ben assegurar l’èxit, el pare Adam arrencà no 

una, sinó dues fulles que posà a la boca d’Eva; i Eva començà a parlar, a parlar pels 
colzes, a parlar amb tal exuberància que al vespre el pare Adam encara no havia 
pogut prendre la paraula. 

Al dia següent Nostre Senyor va trobar-li una cara tan amoïnada que no pogué 
fer més que preguntar-li: 

—Què hi ha de nou? Encara no enraona?
—Que si enraona? Ah, Senyor! No fa altra cosa. Enraona tant, que convindria 

que li paréssiu una mica la llengua.
—Què diantre! —exclamà pensatiu el bon Déu—. Quantes fulles vas posar-li 

a la boca?
—Dues —respongué tímidament Adam.
—No t’havia dit una? Tu mateix t’has fet el mal, just és que en sofreixis les 

conseqüències.
Ara bé, quina devia ser aquella planta fatal? La tradició no n’ha conservat el 

nom…, però què té d’estrany que fins i tot el nom volgués fer-ne perdre l’home?

VI. eL negre

Déu i el dimoni recorrien el Paradís. L’Etern Pare ensenyava amb satisfacció la 
seva obra al que havia de ser-ne l’enemic més implacable. Finalment, ensenyant-li 
l’home va exclamar: 

—I bé, què me’n dius de la més perfecta de les meves criatures?
—Això? —respongué el dimoni, fent una ganyota de menyspreu—. D’això us 

alabeu? També ho faria jo, si volgués fer-ho!
El Pare Etern es posà a riure i el dimoni, picat en el seu amor propi, va man-

tenir la paraula. Es retirà a l’infern, agafà argila, pastà un home i el posà al forn 
a coure. Quan li semblà a punt el presentà a Nostre Senyor, però amb el fum de 
l’infern se li havia tornat de color de sutge. En veure’l, Déu va esclafir una rialla 
i exclamà: 

—On vas amb això tan negre? Treu-me’l del davant o, si no…!
I amb el revés de la mà donà una plantofada a la cara del negre, de manera que 

li quedà el nas aixafat i els llavis… que no semblen llavis.
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VII. eLs pobLes deL Camp

Després de fet el món, Déu va fer les ciutats i els pobles. Els prengué en una 
faldada i els anà distribuint per la terra. Ja havia col·locat tots els que corresponien 
a Europa i anava a distribuir els de l’Àfrica quan, passant pel Camp de Tarragona, 
n’hi caigueren uns quants dels que tenia destinats a l’altre continent. Diu la tradi-
ció que de primer se li escapà un renec —que no transcriuré, perquè no ho trobo 
versemblant—, però després d’una breu reflexió murmurà:

—No val la pena que m’ajupi a collir-los. Ja que hi són, que s’hi quedin.
I no falten males llengües que fins i tot us anomenaran un per un quins pobles 

foren aquests —però jo me’n guardaré prou de fer-ho.

VIII. eL mussoL

Àligues i pardals, elefants i formigues, tothom havia anat prenent lloc i apo-
sentant-se en l’Arca de Noè, que era plena com un ou. Al precís moment en què 
Noè anava a tancar la porta va presentar-se el mussol —no podia ser-ne d’altre—, 
que demanà entrada.

—En qualsevol lloc i de qualsevol manera m’encabiré —va fer el mussol.
—Doncs arregla’t com puguis —digué Noè, i tancà la porta.
El mussol, a les palpentes, empenyent per aquí i topant per allà, va arribar al 

damunt de l’esquena de l’ase i, arrapant-se-li al clatell i arraulint-se, va pensar:
—Aquí estaré bé.
Però l’ase no trobà del seu gust la càrrega, sinó que començà a bregar per 

desfer-se’n i a sacsejar i aixecar la gropa. El mussol no va descloure les urpes, però 
com que el sostre era molt baix i a cada batzegada que el ruc donava pegava cop de 
cap al sostre, arronsà el coll tant com pogué, tot enfonsant el cap entre les espat-
lles. I d’aquesta feta quedà espatllut —i tots els mussols ho han continuat sent.

IX. moIsès

Quan Moisès baixà del Sinaí amb les taules de la llei, reuní al seu entorn tot 
el poble del Senyor i començà a ensenyar i a explicar un per un els manaments 
del Decàleg. Tot anà bé i res torbà la profunda atenció i la completa adhesió de 
l’auditori, fins que arribà al sisè manament.

—Quant a això —acabà Moisès—, Déu us ho priva terminantment.
—Mentida, mentida! —cridà desaforat el poble—. No ens hauria fet d’una 

altra manera, si aquesta hagués estat la seva intenció?
—Però avui Déu mana i ordena…
—Doncs no ens hi conformem!
Veient Moisès que el carro anava pel pedregam suspengué l’explicació del De-

càleg demanant una treva per parlar amb Déu i exposar-li les protestes del seu po-
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ble. Un cop es trobà sol, després de molt pensar i no trobant solució satisfactòria 
per resoldre el conflicte, acordà sacrificar la part per salvar el tot i així, l’endemà, 
presentant-se novament al poble, digué:

—He fet present a Déu la vostra protesta i per provar-vos que us estima i que 
no és el seu intent contrariar-vos, em fa dir-vos per resposta que respecte al sisè 
manament… farà els ulls grossos.

X. HerodIes 

Fos per odi a la nova religió que predicava, fos pel despit d’una passió no cor-
resposta —que tot això pretén la tradició—, la muller del rei Herodes covava en el 
seu cor tal desig de venjança contra sant Joan, que moltes vegades havia demanat 
al seu reial espòs la vida del Baptista. No havent trobat mai el rei Herodes motiu 
per a un càstig tan exemplar, havia refusat complaure-la, amb la qual negativa 
s’encenia encara més en la reina l’odi contra el precursor del Messies. 

Un dia tingué lloc al palau del rei Herodes una festa, segons es conta, i tan 
meravellosament ballà aquella nit Herodies, filla d’Herodes, que aquest li digué 
en un transport d’entusiasme que li concediria la gràcia que li demanés. Herodi-
es, tímida i indecisa, no sabent quina gràcia demanar, s’acostà a la seva mare per 
prendre consell, la qual li digué a l’orella que demanés el cap del Baptista.

Sense considerar Herodies la gravetat d’aquesta demanda, la formulà amb els 
seus llavis innocents, i en sentir-la el rei son pare llençà una mirada pesarosa i 
reprensiva a la seva muller, com si l’acusés de mala consellera. No obstant això, 
tingué paraula de rei i la gràcia fou concedida. Però a penes caigué tallat el cap 
de sant Joan, un horror tan gran s’apoderà de tota la gent del palau que tothom 
fugí l’un per aquí i l’altre per allà, amb el càstig de no poder mai descansar ni 
deturar-se.

Mil anys havien transcorregut des del dia que començaren a caminar donant 
voltes a la terra sense trobar-se mai. Un dia, la mare d’Herodies baixava per una 
de les vessants del Segre, quan per l’altra banda del riu va veure baixar una mena 
d’ombra blanca i vaporosa en la qual reconegué la seva filla. Amb quina alegria al 
cor, amb quines llàgrimes als ulls corregué la mare dret al riu per abraçar després 
de mil anys de separació la filla a la qual ella mateixa havia perduda! Mil voltes va 
cridar-la, però fou en va: Herodies no va sentir-la. La blanca aparició s’acostà al 
riu, que estava gelat. Collí una pedra i la tirà sobre el gel…, la pedra va rebotre. 
Llavors la donzella posà un peu sobre el gel, féu un pas, un altre, i es posà a córrer, 
fins que en ser a la meitat del riu el glaç s’obrí, Herodies s’enfonsà fins al coll i el 
gel tornà a tancar-se deixant-li tallat el cap a la superfície.

Què s’oferí a la vista de l’esgarrifada mare? El cap de la filla sagnant sobre la 
blanca capa de gel se li aparegué com el cap del Baptista sobre la safata de plata en 
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