
La mare del sol i el pare dels sacs

Una vegada hi havia un pagès que era molt ric i molt garrepa. Diuen que tenia tants diners que no
hi havia prou números per comptar-los i que tenia tantes terres que no cabien en cap mapa. I diuen,
també, que era tan avar i tan garrepa que sempre respirava set vegades el mateix aire per no
gastar-ne.

Potser exageraven una mica, però el que sí que és veritat és que tractava molt malament els seus
treballadors i els explotava tant com podia. Sempre que llogava algú perquè segués o llaurés les
seves terres li posava una condició terrible: que mentre treballés per ell, cap dels dos -és a dir, ni
l'amo ni el treballador- no es podia enfadar mai, perquè al primer que s'enfadés li arrencarien la
pell. I així comença una història molt curiosa i que té un títol molt estrany: "La mare del sol i el
pare dels sacs"

Quan ja feia uns quants dies que treballaven per a ell, començava a amargar-los la vida fent-los
tota mena de males jugades. Els pobres mossos, com que no es podien enfadar, ho anaven
aguantant tot com podien, però tard o d'hora s'adonaven horroritzats que arribaria un moment que
ja no ho podrien resistir més, que s'enfadarien i que això els costaria la vida. I llavors, és clar,
preferien plegar de treballar, encara que se n'haguessin d'anar sense cobrar ni un ral. D'aquesta
manera, l'amo no havia de pagar mai res, encara que ja li haguessin fet una part de la feina.

Però vet aquí que un dia, quan era temps de començar a segar, va contractar un mosso que es deia
Quimarro i li va posar la condició de sempre, que no es podia enfadar mai perquè si no moriria. I
també li va dir que, si treballava de sol a sol, quan acabés la feina li pagaria cinc sous i un sac de
blat.

Al cap d'una setmana de treballar de sol a sol, l'amo li va començar a fer les males jugades que
acostumava a fer als seus treballadors, però en Quimarro, davant la sorpresa de l'amo, les anava
esquivant amb molta astúcia i sense enfadar-se mai. Un dia, per exemple, a l'hora de dinar, li va
prohibir que begués el vi pel forat de sobre de la gerra. I llavors en Quimarro, en comptes de
queixar-se i protestar, va fer un altre forat al cul de la gerra i va beure tranquil·lament el vi que va
voler.

I d'aquesta manera van anar passant els dies i les setmanes. Un vespre, però, el pagès n'hi va fer
una de molt grossa. Quan es va fer fosc i va sortir la lluna, en Quimarro, com sempre, va plegar de
treballar. Però llavors se li va presentar l'amo i li va dir que no podia plegar de cap manera perquè
el tracte era que havia de treballar de sol a sol, i que allò que semblava la lluna no era la lluna sinó
la mare del sol, i que per tant havia de continuar treballant, perquè, li va dir, tant s'havia de
treballar amb la claror del fill com amb la claror de la mare.

En Quimarro es va mossegar la llengua i tampoc no es va enfadar ni va dir res davant d'aquella
injustícia tan grossa. I a partir d'aquell dia va treballar sempre de sol a sol i de lluna a lluna.
Quan es va acabar la feina, l'amo li va pagar els cinc sous acordats i, com que ja era tard, li va dir
que l'endemà li portés un sac i l'hi ompliria de blat.

-D'acord -va dir el noi.
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I sabeu què va fer llavors? Doncs amb els diners que acabava de cobrar es va comprar set dotzenes
de sacs, es va passar tota la nit desfent-los i després amb la tela de tots plegats en va fer un de tan
gros que hi hauria cabut una casa a dins.

Al matí, quan es va fer clar, en Quimarro es va presentar a casa del pagès i li va recordar que
l'havia obligat a treballar sota la calor del sol i sota la claror de la lluna perquè, li havia dit, la lluna
era la mare del sol. Li va recordar també que ell ho havia acceptat sense enfadar-se i havia treballat
de dia i de nit.

-Doncs ara -li va dir en Quimarro-, tal com vam acordar, m'hauràs d'omplir de blat
aquest sac que et porto, que és el pare de tots els sacs, i, a més a més, ho hauràs de fer
sense enfadar-te, perquè, si no..., ja saps què et passarà.

I l'amo, sense enfadar-se, li va haver d'omplir de blat aquell sac gegant, aquell sac immens, el pare
de tots els sacs. I així va ser, doncs, com a aquell amo tan ric i tan avar, l'avarícia li va sortir tan
cara que gairebé es va arruïnar, i tot perquè es va trobar amb un mosso molt més espavilat que ell.
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