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1. LES FAVES DEL CEL 
(Arreplegada a Mutxamel)

ixò diu que era un matrimoni, Joan i Vi-
centa, que vivien en un dels pobles d’aquest 
reclot i que tenien un muntó de fills. I per 
aquí començaven els problemes perquè, 
encara que l’home era molt treballador i 
anava a jornal i la seua dona, Vicenta, a 

casa no parava de fer faena, la veritat és que eren més pobres 
que les rates i no tenien res.

Per un costat Joan era un bon home, però no tenia espenta, 
era incapaç de fer mal a ningú i excessivament ingenu. La 
seua dona li deia més d’una vegada:

–Melsa, que ets un melsa!
Normalment, Joan solia callar, perquè no li agradaven gens 

les discussions ni les baralles.
Vicenta, la dona, tenia un geni massa viu i el caràcter se 

li havia fet més aspre que un espart. Es queixava que mai no 
eixirien de pobres, que no tenien quasi res per a menjar, que 
tenia massa faena... i solia acabar els sermons amb paraules com:

–Ai, Mare de Déu! Tota la vida pa i peix, pa i peix! Que 
avorrida estic! Qualsevol dia em canse i me’n vaig perduda 
pel món!

La veritat era, ja que tot s’ha de dir, que allò de «pa i 
peix» era cert, però el peix en qüestió era sempre la melva, 
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la cavalla o la sardina. Perquè val a dir que aquella col·-
lecció de fills que tenien menjava més que una mola. I així 
aquesta família pobra anava passant malament des de feia 
molts anys.

I va ser el cas que un dia l’home es va trobar una faveta, 
li ho contà a la seua muller i li digué que pensava plan-
tar-la. Les paraules de la dona solien ser sempre menys-
preadores:

–Mira, jas, veges per a què vols plantar una fava!
Però l’home també s’havia acostumat a no fer massa cas 

de les paraules de la seua Vicenta, així és que va plantar la 
faveta en un tros de terra que tenien, no molt gran certament, 
davant la casa.

Passaren dos dies i va nàixer una favereta molt gran: «Això 
com pot ser?» –es preguntava Joan.

La planta va anar creixent més i més i un dia l’home 
va veure que, després d’haver-se fet més alta que la casa, 
la mata havia esdevingut com un arbre molt gran que es 
perdia entre els núvols. A més a més, les fulles s’havien fet 
tan dures que podien aguantar el pes d’un home. Joan va 
trobar que les fulles de la favera feien com una escala i, 
pensat i fet:

–Jo me’n puge dalt a veure açò fins on arriba.
I ell, cap amunt, cap amunt, posant els peus damunt les 

fulles que li feien d’esglaons, travessà els núvols i veié una 
gran porta tancada.

–Açò és el cel –pensà Joan.
Amb una mica de por tocà a la porta i obrí sant Pere, el 

qual li demanà amablement:
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–Joan, què vols?
–Oi, sant Pere, que estem morint-nos de fam els meus 

xiquets, la meua dona i jo, dona’m alguna cosa, per caritat!
Vinga, home, vinga –digué sant Pere, que era un tros de 

pa–, pren aquesta vareta i ara, en tornar a casa, digues a la 
dona «Para taula»; si tanta fam teniu, doncs: «Para taula, que 
ara soparem». I tu, quan la taula estarà parada, digues ben 
fort: «Compon-te, vareta». I ja veuràs.

Joan, més content que el món, se’n baixà i mostrà la vareta 
a la dona i als fills. Però Vicenta:

–Uh! Una vareta, això, el que ens faltava!
–Vicenta, fes-me cas i para taula, i no digues més barbari-

tats, que tens més poc coneixement que una lloca.
Pararen taula, hi posaren els plats, els gots, els coberts, i 

digué el pare amb veu forta:
–Compon-te, vareta!
I a l’instant s’ompliren totes les coses amb els menjars més 

apetitosos que ells havien demanat: ous fregits amb llonga-
nisses, cuixes de pollastre rostides, bons bistecs i xulles de 
corder, pa i tot. El pare, la mare i els fills van menjar tot el 
que van voler, que era un goig de veure aquells xiquets amb 
tant apetit i tanta bona disposició per empassar-se tot el que 
els caiguera al davant. D’aquesta manera estaven tots tan 
contents i feliços, que les rialles i la festa se sentien des de 
fora. Atret per aquestes demostracions d’alegria, un mal veí 
que vivia enfront, home ric però envejós i avariciós, entrà a 
casa de Joan i va dir:

–Xe, Joan, com és això hui, tant de riure i tanta festa? 
Què us passa?
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–Oi, mire, mire! Vosté què vol menjar? –digué l’innocent 
de Joan sense saber que cometia una imprudència.

El mal veí, que l’enveja se’l menjava, demanà un plat d’ar-
ròs i de seguida aparegué damunt la taula un plat d’arròs ben 
saborós. L’envejós pensà: «Açò és una benedicció. En estar 
adormit, li ho he de furtar».

La família, satisfeta per primera volta en la vida, es va gitar 
a dormir. Ja podeu suposar que el bonàs de Joan no havia 
amagat massa bé la vareta de sant Pere, així és que, quan el 
veí la va voler furtar, ho va poder fer sense cap dificultat i va 
deixar una altra vareta al seu lloc.

L’endemà quan s’alçaren, la mare, tota disposta, parà tau-
la, alegre i contenta mentre pensava quin bon desdejuni es 
faria. Un cop la taula parada, l’ingenu de Joan va traure la 
vareta però, abans que no se n’adonara, la dona li la llevà de 
les mans amb aquestes paraules:

–Deixa-me-la a mi, que tu no saps fer res de bo! –va dir 
Vicenta un poc nerviosa. I tot fent un curt silenci ple de 
solemnitat, pronuncià majestuosament la frase màgica:

–Compon-te, vareta!
La vareta, com que no era la mateixa del dia anterior, no 

va fer res. Vicenta insistí una altra vegada i tornà a fracassar; 
provà el marit i res. Ai, amics! Aquí començaren els plors i 
les desesperacions que ja coneixem de la dona:

–Ja t’han enganyat una altra vegada. Ignorant! Melsa! I què 
menjarem ara?

Mentre Vicenta feia el sermó, el pobret Joan es calfava el 
cap pensant qui li devia haver canviat la vareta o per quina 
causa s’havia llançat a perdre aquell prodigi que semblava, 
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més que un miracle, un encantament. Amb molta paciència 
va esperar el final de la tempesta, que ja era pròxim, perquè 
la dona ja havia arribat a dir que qualsevol dia se n’aniria 
perduda pel món. Aleshores el pare anuncià a la família que 
se’n pujava al cel, a veure sant Pere què li deia.

Tornà a pujar camí del cel, agafat a la soca d’aquella im-
mensa favera, i quan arribà a les portes va veure que sant Pere 
ja l’esperava amb un altre sermó, i aquest era de veritat per 
tal com venia d’un sant:

–Ai, Joan, sí que ets ignorant! Quina raó té la teua dona! 
Però no patisques, que no et deixaré caure. Et donaré una 
cosa millor: pren aquest burro.

I aquí tenim el nostre Joan que davallà les escales portant 
el burro del ramal. Es presentà a casa acompanyat del l’ani-
malet, però la seua Vicenta, que encara estava feta un teuladí 
rabiós, li amollà:

–Això està molt bé: un burro! Aquí tenim el menjador 
que ens faltava.

–Tu calla i porta un llençol! –ordenà el marit sense fer-li 
cas, perquè no volia oblidar les instruccions que li havia donat 
sant Pere tocant al burro.

Finalment, agafà el llençol i el va estendre en terra, a la 
part de darrere de l’animal. Llavors li va dir afectuosament:

–Hala, burret, fes-ne un poquet!
Encara no havia tingut la dona temps per cridar, quan 

del cul d’aquell ase prodigiós va caure un raig ben gros de 
monedes d’or.

–Oi, Mare de Déu, açò és més bo! –exclamava Vicenta 
exaltadíssima.
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Difícilment es podrien descriure el goig i l’emoció d’aque-
lla pobra família de veure’s amos de tantes monedes d’or. Ells, 
que sempre havien comptat per quinzets! Es van comprar 
roba, que no en tenien, i anaven tots amb una alegria com 
d’aquí a allà.

Però l’envejós del veí ho va veure i la fel més amarga li 
eixia pels ulls. Els preguntà com és això, els felicità, mirà ben 
bé l’animal i cavil·là: «Jo tinc un burro vell i aquesta nit li 
canvie l’ase, al borinot de Joan». I així ho va fer. Sense cap 
problema el veí s’emportà l’animal que sant Pere havia regalat 
a Joan i el va substituir pel seu.

L’endemà de bon matí la dona ja havia preparat, innocent, 
el llençol i el burro. Amb molta dolçor va dir a l’animal:

–Hala, burret, fes-ne un poquet!
L’animal no va fer absolutament res, per sort. Però la po-

bra dona, que no s’esperava aquest resultat, arrancà en plors 
i començà a dir les paraules destrellatades de sempre. Joan, 
amb més paciència que Job, tornà a pujar l’escala i a fer la 
tercera visita a sant Pere, el qual, quan el va veure, li va dir:

–En veritat et dic, Joan, que la favera que vas plantar és 
la planta que més t’escau, perquè ets un fava de dalt a baix! 
Ja ha tornat el teu veí a furtar-te una cosa que era teua i que 
jo t’havia donat. Això pot ser? Pren ara aquesta porra i, en 
veure el teu veí, li dius: «Vinga, tio Miquel, que tenim una 
cosa més bona». I en acabar afiges: «Compon-te, porra!». Ja 
veuràs quin miracle.

Així va succeir tot. Quan el mal veí agafà la porra que 
Joan li oferia, aquesta vegada gens innocentment, el nostre 
amic va ordenar:



12

–Compon-te, porra!
I la porra començà a vergades amb aquell envejós. Garro-

tada per aquí, bastonada per allà, li va pegar un repàs que el 
va fer com un lluç.

El veí s’encomanava a tots els sants i demanava perdó de 
totes les formes possibles:

–Ai! Jo us ho tornaré tot! Ai! Deixa’m! No em pegues més, 
us ho tornaré tot, la vareta, el burro, tot!

En efecte, els ho va tornar tot i Joan, la seua dona i els fills 
visqueren molt feliços a partir d’aleshores gràcies a sant Pere.
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2. L’AMBICIÓ DE FRANCESQUETA 
(Arreplegada a Agost)

rop d’Agost, per on para la serra de la Cre-
ueta, vivia una jove molt bonica anome-
nada Francesqueta. Aquesta xica era tan 
pobra que no tenia casa i havia de viure 
dins una cova petita i humida. Cal dir tam-
bé que Francesqueta era tan bonica com 

ambiciosa: ella no s’acontentava amb la seua sort, cosa ben 
comprensible, però, a més a més, aspirava a ser rica i molt 
important, dona principal admirada per tots.

«Si arriba aquell dia, que arribarà de segur –pensava ella–, 
tots em besaran la mà i jo aniré pels carrers bufant i pegant 
estufits a tot el món.»

De vegades ella sentia aquesta cobleta del seu poble, on 
alguns desitjaven coses tan impossibles però tan bones i tan 
humils com:

Si la mar fora d’oli
i el Maigmó de cansalada,
i la serra de la Venta de coquetes de civada!

Francesqueta estrenyia els morros i es deia: «Veges tu, per a 
què voldran aquests infeliços la cansalada i les coques de civada?». 
És clar, ella aspirava a més, volia més i tot allò semblava poc.
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Però la realitat era una altra cosa: Francesqueta vivia en 
aquella cova i, quan plovia, hi havia tanta humitat que igual 
tenia estar-se dins que quedar-se fora amb la pluja. Un dia 
en què plovisquejava i Francesqueta era a la porta de la cova 
tapant-se a mitges amb un mantell, va passar el Nostre Se-
nyor, que li va dir:

–Bon dia, Francesqueta!
–Bon dia, Senyor! –contestà ella secament.
–Que estàs rabiosa, Francesqueta? –demanà el Senyor 

quan va veure la cara malhumorada de la xica.
–No –mentí la jove–, però si tinguera una casa, hi podria 

entrar i no m’estaria aquí mullant-me –afegí amb to exigent.
El Senyor va comprendre la queixa justa de Francesqueta 

i respongué comprensiu:
–Doncs, no et preocupes, que demà la tindràs.
Efectivament, l’endemà Francesqueta va trobar la seua 

cova convertida en una casa gran i bonica, amb cuina, dor-
mitori i un pou a la porta. Però, després de remirar-ho tot, 
va veure que no hi havia mobles i, pitjor encara, no tenia 
diners per a parar casa i viure com calia. Tot això considera-
va i rumiava la nostra amiga, quan tornà a passar per allí el 
Nostre Senyor:

–Bon dia, Francesqueta!
–Bon dia, Senyor! –contestà ella tot fent cara de magra-

netes agres.
–Estàs contenta, Francesqueta?
–Contentíssima, Senyor, però...
–Què és això de «però»? Què et passa? –s’estranyava el 

Nostre Senyor.
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–Que si tinguera uns mobles, una cadira, un llit i una 
taula, doncs, ja tindria la casa parada. Però així... I més en-
cara, si tinguera unes cabretes, jo les pasturaria, treballaria i 
en vendria la llet. I d’aquesta manera tindria els dinerets que 
em caldrien per a mantindre ma casa.

El Senyor, una altra vegada, va trobar que Francesqueta 
tenia raó: per a què servia una casa sense mobles? I d’altra 
part, la idea de les cabretes era bona per tal com tothom ha 
de tindre casa i treball. Així és que el Senyor li ho concedí:

–Hala, no patisques, Francesqueta, que demà ho tindràs tot.
L’endemà, no cal dir-ho, Francesqueta es va despertar dins 

un llit ample com una era i va veure tota la casa plena de mo-
bles bons i molt ben posats, les finestres amb cortines i, fins i 
tot, hi havia una estora a la porta. I allò no era tot: de casa es-
tant podia sentir els bels d’unes cabres. Impacient, obrí la porta 
i va veure un ramat de cabres que pasturaven per allí mateix.

«Oi, que bé!», pensà Francesqueta. Però, en acabar, va 
començar a calfar-se el cap: «qui m’ajudarà a fer tota aquesta 
faena? Jo sola no podré amb tot: casa per netejar, cabres per 
pasturar i esmunyir... Això és massa per a mi sola». Llavors 
va pensar que li calia un marit, que sense ell no es podria 
fer res, i que el marit havia de ser ric per a poder millorar la 
casa, comprar terres i açò i allò.

Aquestes coses pensava quan el Nostre Senyor, que passe-
java per allí, la va saludar:

–Bon dia, Francesqueta!
–Bon dia, Senyor! –digué ella fredament.
–Que no estàs contenta, Francesqueta? –preguntà el Se-

nyor, que s’esperava un acolliment més expressiu.
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–Contentíssima, Senyor, però...
–Què és això de «però»?
–Que si tinguera un home amb qui casar-me, em casaria 

i ell treballaria i compraríem terres i tot aniria millor –va 
respondre la jove amb to de lamentació.

I el Nostre Senyor, recordant-se d’allò de «no seria bo que 
l’home estiguera sol», pensà que, una vegada més, Frances-
queta tenia raó. Ella necessitava un home que l’ajudara i li 
fera companyia, i els xiquets i la família i totes aquelles coses. 
En conclusió, el Senyor acabà dient a la fadrina:

–D’acord, Francesqueta, demà tindràs el marit.
L’endemà, sembla impossible de creure, un jove molt ben 

vestit, ni més ni menys que l’alcalde del poble, es presentava 
a casa de la xica i la demanava per casar-se. «Oi, quina alegria 
més gran!» –pensà la xica–. «Un home tan ric.»

Als pocs dies tornà a passar per allí el Nostre Senyor. 
Francesqueta era a la porta de la casa: ben mudada, ben 
pentinada, més esplèndida i més solemne que mai. Quan 
ella el va veure vindre de lluny, va girar la cara cap a un 
altre costat. El Senyor se n’adonà però, malgrat tot, la va 
saludar com sempre:

–Bon dia, Francesqueta, estàs contenta?
–Estic molt contenta, però... a mi no em diga més Fran-

cesqueta: m’ha de dir senyora alcaldessa –respongué la xica 
amb impertinència.

–Com? Per això volies tu tanta cosa? Malagraïda! –el Nos-
tre Senyor estava indignat–. Doncs, ara t’ho he de llevar tot.

Dit i fet. En un dir Jesús, va desaparéixer tot: marit ric, 
cabres beladores, mobles bons i casa gran. Francesqueta es 
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quedà, ulls esbatanats, a la porta de la seua cova de sempre 
per malagraïda, presumptuosa i ambiciosa.

I és que, com diuen: «No hi ha pitjor ric que el qui ha 
estat pobre».

I conte acabat, per la ximenera s’ha escapat.




