
La nena llesta

Una vegada, fa molt de temps, hi havia un home ric que tenia una carreta i un home pobre que
tenia una euga. Una nit, que van coincidir en un hostal, l'egua de l'home pobre va parir un poltre.
Però, com que el terra feia una mica de baixada, el petit va rodolar i va anar a parar entremig de la
seva mare i la carreta.

Quan l'home ric va arribar i ho va veure, va somriure i va dir a l'home pobre que la seva carreta
havia parit un poltre. L'home pobre va respondre-li que no digués disbarats, que el poltre l'havia
parit la seva euga i que era impossible que una carreta parís un cavall. I amb aquesta discussió tan
ridícula va començar una història que tota la gent d'aquelles terres encara recorden amb admiració,
la història de "La nena llesta".

Doncs bé, com que l'home ric i l'home pobre no es van posar d'acord, van anar a veure el rei, que,
avorrit de passejar palau amunt i palau avall, va pensar que es divertiria una estona jugant amb
aquells dos súbdits. Després d'escoltar-los atentament, els va dir que per saber qui tenia raó havien
de resoldre quatre endevinalles: Què és el més fort i més veloç del món? Què és el que alimenta
més del món? Què és el que és més tou i suau del món? I què és el que és més preciós del món?

L'endemà, l'home ric va respondre que el més fort i veloç era el millor cavall de sa majestat; que el
que alimentava més era el porc més gras de sa majestat; que el que era més tou era el coixí de
plomes de sa majestat, i el més preciós, el retrat de sa majestat.

Després, el rei va fer cridar l'home pobre, i l'home pobre va respondre que el més fort i veloç era el
vent; que el que alimentava més era la Terra, ja que alimentava tots els éssers vius; que el que era
més tou i suau era la mà de les persones, perquè sempre hi posen la cara a sobre quan s'adormen i
no hi ha res més suau que una carícia, i, finalment, que no hi ha res més preciós que dormir
profundament.

El rei, meravellat i desconcertat per aquelles respostes, li va demanar si l'havia ajudat algú. I
llavors a l'home pobre li van brillar els ulls i va dir que l'havia ajudat la seva filla, de set anys.

Al rei, però, no li va agradar gens que una nena, filla, a més, d'aquell pobre infeliç, hagués sabut
respondre les seves endevinalles amb tanta astúcia i saviesa, i va pensar que li donaria una lliçó.
Va donar un fil a l'home i li va dir que, ja que la seva filla era tan llesta, doncs l'endemà mateix li
portés una tovallola teixida per ella amb aquell fil. L'home pobre se'n va anar horroritzat cap a casa
perquè sabia que era impossible que la seva filla tingués temps de fer-ho. Quan hi va arribar, però,
la seva filla el va tranquil·litzar.

L'endemà, l'home va tornar al palau i va donar al rei una branca tot dient-li que la seva filla li feia
saber que teixiria amb molt de gust la tovallola que li havia encarregat, però que ho faria amb el
teler que sa majestat fes construir amb aquella branca.

El rei es va posar furiós en sentir aquestes paraules, però se les va haver d'empassar en silenci
perquè no va saber què contestar. Però després va dir a l'home pobre:



Amb el
suport de

-T'ordeno que la teva filla es presenti davant meu demà al matí i amb les condicions
que ara et diré.

L'home pobre va tornar a casa seva esgarrifat pel que havia de dir a la seva filla.

-El rei m'ha dit, -va explicar-li-, que demà al matí has d'anar a palau, però no t'hi pots
presentar ni vestida ni despullada, ni a peu ni a cavall, ni amb un present ni sense cap
regal.

La seva filla el va tranquil·litzar. I de bon matí, la nena es va treure la roba, va pujar sobre una
llebre i se'n va anar cap al palau. Quan va arribar davant de sa majestat, amb el cos cobert per una
simple xarxa, li va oferir una guatlla, però just en el moment que el rei va allargar la mà per
agafar-la, la guatlla va volar i el rei es va quedar sense regal.

Llavors el rei, meravellat per la manera com la nena havia sabut complir les seves ordres, es va
donar per vençut i li va demanar que fos la seva serventa, però la nena li va dir que havia d'ajudar
el seu pare a pescar peixos de la pomera. El rei va somriure i li va dir que tothom sap que allò que
deia no tenia ni cap ni peus, i llavors la nena va contestar-li que, ja que sa majestat era tan savi, per
què trigava tant a decidir el que també tothom sap: que els pollins neixen de les eugues i no pas de
les carretes.

Llavors el rei va acceptar que tenia raó, que els poltres neixen de les eugues i no pas de les carretes
i que, per tant, el cavallet era de l'home pobre. I després de dir això se'n va tornar a passejar tan
avorrit com sempre, mentre la nena va tornar a casa seva, al costat del seu pare.
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