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Això diu que era un matrimoni que vivia en una caseta envoltada de vinyes i oliveres, als 
Alforins, un llogaret als peus de la Safra. Aquest matrimoni tenia set filis que ajudaven el 
pare en la faena del camp: podaven a l’hivern, esporgaven a la primavera, despampolaven a 
l’estiu i, a la tardor, veremaven, xafaven i premsaven el rami.



No els faltava de res; tantes mans treballant els assegurava un jornalet... Perd, coin que la 
félicitât sembla que mai no pot ser compléta, la familia enyorava les corredisses i les rialles 
d’una xiqueta per casa.
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I els dies s’esgolaven tranquil-lament al recer de la Safra, i passaven les estacions 
i els colors del paisatge niudaven: els pàmpols verds, els pàmpols d’or, els 
sarments grisos i nus... Perd un bon dia, veges per on, quan ningu ja no hi 
pensava, la mare va dir als fills que prompte tindrien una germaneta... o un 
germanet. Els fills no cabien en la pell d’alegria i, il-lusionats, esperaven per fi la 
xiqueta tan desitjada.
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haver d’anar, coni cada any, a veremar ben lluny de 
casa. I cap allà que van anar ben tristos un mati de 
matinada. Coni que no sabrien el sexe de la criatura 
fins a la darreria d’octubre, en el moment de partir, 
la mare els va dir:
—No patiu, fills. Si naix una xiqueta, penjaré una 
granerà a la porta de casa; si, en canvi, naix un 
xiquet, hi trobareu una escopeta.
Es veu que, en aquell temps, ningu no havia entés 
encara que potser la xiqueta eixiria a ca^ar conills 
ainb l’escopeta per a fer un bon arròs amb caragols 
el diumenge, i que potser algun dels seus germans 
agranaria i deixaria ben espillada la casa.
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A mitjan octubre nasqué una xiqueta preciosa, una pereta ensucrada, ateixonadeta 
î tendra. El raïm ja pràcticament estava als cellers, els germans prompte tornarien 
a casa. La mare, enjogassada, va voler enganyar els seus filis i va posar a la porta 
una escopeta. Perd quan élis van arribar al camí d’entrada, decebuts, van fer mitja 
volta i van decidir anar a correr món pensant-se que tenien un altre germà.
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Va passar el temps, i la xiqueta creixia amb l’enyoramja d’uns germanets que no havia 
conegut. Cada matí, asseguda al portal de casa, la mare la pentinava ben pentinadeta, 
i li collia una rosa fresca i vermella, del color de la sang. La xiqueta es quedava 
quieteta mirant el camí, cap a la Ilunyania: la Cava-rasa, la Cavafria, el barranc de 
Caseta, l’Almorquí, les Enzebres... I imaginava llocs mes llunyans que alguna volta 
havia sentit anomenar: les Tres Fonts, Lei, el Carxe, la Cavallussa... On devien parar 
els seus germans? Per qué mai no van tornar a casa?
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Un matí que estava així, arnb la mirada perduda, va veure que una águila s’aproximava 
planant a pocs metres d’altura. L’animal féu unes quantes volees, s’acostà a la xiqueta i li 
furtà la rosa que sa mare li havia regalat.
—Aguileta, donarti la rosa! —pregava la xiqueta.
—A cals teus germans la trobaràs —li responia l’ocell.
I l’animal va comentar un voi majestuós i sense pausa.
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La xiqueta va comentar a seguir l’águila mes enllá del camí.
—Aguileta, dóna’m la meua roseta!
—A cals teus germans la trabarás.
I camina que caminarás la xiqueta va seguir l’aguileta per camins i barrancs 
desconeguts. A l’Almorquí va beure aigua frasqueta i, mentre, l’animal volava i 
esperava pacient.

17



—Aguileta, dóna’m la meua roseta!
—A cals teus germans la trobarás.
Passaren per la Canaleja, descansaren a l’ombra del vell om de Ies Enzebres, pujaren 
cap a les Tres Fonts...
—Aguileta, dóna’m la meua roseta!
—A cals teus germans la trobarás.
I així camins i cainins, fins a arribar a la coveta on vivien els seues germans, ben lluny 
de tot.
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I, és ciar, ells no sabien que tenien una germana i ella, vergonyosa, 
aprofitant que no hi havia ningú en aquell moment, va entrar i va 
decidir amagar-se al pastador. I allí es va quedar adormideta, cansada 
d’aquell viatge tan llarg.





Al rnatí següent, com cada dia, els germans van eixir a treballar i no van tornar fms 
a poqueta nit. La xiqueta, mentrestant, va eixir del seu amagatall i va aprofitar per 
a agranar, escurar i preparar-los un bon sopar. Quan el sol contentava a caure, es 
va ficar una altra vegada al seu raconet i, des d’allí, va observar que aquells, 
desconcertats, s’ho trobaven tot endrecjat i un bon menjar a taula: un dia 
gatxarniga, l’endemá gaspatxos...
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—Ac<) qué és? Aquí qué passa? —es preguntaven recelosos.
—Deu ser una bruixa que vol enxisar-nos —responia el mes menut.
I així tots els dies, un darrere l’altre, els germans, entre sorpresos i agraíts, deixaven 
passar el temps.
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Però al reniat, un bon dia, la xiqueta els va fer una paella d’arròs amb 
conili. I, en venir els germanets, es van trobar aquell dinar tan bo a 
taula.
—Xe, qui ens ha fet l’arròs? Qui ens ha fet l’arròs?
I aleshores un d’ells va dir:
—Qui haja sigut no deu ser molt lluny.
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Llavors, decidits, van començar a remoure tota casa de dalt a baix, buscant per 
les gerres d’oli, per la pallissa, pel pastador... Fins que finalment van trobar la 
germaneta tota arropideta i ben tapadeta dins d’una perola.
—Però qui ets tu? D’on ixes?
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La xiqueta, tremolant de por, els va explicar que era la seua 
germana; que on havien trobat una escopeta hi havia d’haver una 
granera; que una águila li havia furtat una rosa; i que, seguint-la, 
havia fet un llarg viatge fins a arribar a aquella coveta.
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I conte contat, per la ximenera se n’ha anat. I unes sabatetes 
blanques per a qui l’ha escoltat.
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