
 
 

FILOMENA I RUMPELSTINKIN 

 

Avui explicarem una història d’aquelles que només el nostre autòmat sap dibuixar...  

Ja era fosca nit i... brummmm! Craixxxx! Llamps i trons i calamarsa! En aquelles 
muntanyes perdudes plovia a bots i barrals. Quina por! 

Tota sola, soleta enmig del bosc, la Filomena estava ben espantada. S’havia perdut i 
tenia fred, fam i molta por... 

Craixxx! A la claror d’un llampec, la pobra Filomena va veure, allí, lluny, un castell tan 
perdut com ella mateixa. I es va dir: “He de trobar el camí per arribar-hi de totes, totes, 
si no vull morir de fam i de fred! Ànims, som-hi!” 

 

FILOMENA I RUMPELSTINKIN 

 

Vet aquí que una vegada hi havia una noieta perduda que, en plena tempesta va tenir la 
sort de veure un castell en la llunyania. S’hi va apropar i va trucar a la porta, tot 
pensant: “Qui hi deu viure, aquí? Em deixarà entrar? M’acollirà?” 

Nyeeeec... La porta es va obrir i la nena es va trobar davant -ai, ai, ai!- un Alquimista, 
aquella mena de mags que busquen la manera de convertir les coses en or. L’Alquimista 
li preguntava secament: “Qui ets, tu?” Ella li va dir que es deia Filomena i que sisplau, 
sisplau, la deixés entrar. Ell li va respondre: “Si no treballes per a mi, ni entraràs, ni 
menjaràs!” I això ho va dir amb un to de veu que la Filomena no va saber qui li feia més 
por: si ell, o els llops que hi podia  haver al bosc. Però va dir que sí, que treballaria... 

Ai, ai, ai! Un cop dins, l’Alquimista va tancar-la al soterrani, ple a vessar de palla 
humida, tot dient-li: “D’aquí no en sortiràs, ni menjaràs cap altra cosa que pa sec i aigua 
pudent, fins que no trobis l’agulla imantada que he perdut. Feina tindràs a trobar-la... 
Ha, ha, ha!” 

What will I do in this horrible place? 
I can’t run and jump, because there’s no  space! 
 

Trobar una agulla en un paller és molt difícil, però la Filomena es va dir: “Com més 
aviat m’hi posi, més aviat la trobaré! Ànims, apa, som-hi!”  I va començar a llençar 
grapats de palla enlaire, per si, per atzar, sentia el clinc! d’una agulla... Ziuu! Ziiuuu! 
Ziuuu”  

There must be a way  
to find a needle in this hay.  



I’ll put my mind to it, 
and then get away! 
 
 
Passaven els dies i l’agulla no sortia! La Filomena plorava, ai, ai, ai!, i l’Alquimista la 
renyava perquè no treballava prou: “Ha, ha, ha! Busca, busca...” 

Busca que buscaràs, un bon dia, tot remenant la palla, la Filomena va sentir un “clonc!” 
i..., oooh!”, va trobar...una caixa de llauna...rovellada... estranya...que semblava... un 
ninot!  

“Que bé! Quina sort! –va exclamar la Filomena-- He trobat un nino! Què hi fas aquí, 
pobret? Que t’has perdut? Vine, maco, que jo et cuidaré molt, molt, molt... Ens farem 
companyia i serem amics.”  

La Filomena va collir aquell ninot rovellat, i el va netejar amorosament amb el seu 
davantalet, li va recompondre les molles i el barret, i li va cantar cançonetes...    

...fins que, mentre enllustrava el cor que el nino duia a la panxeta, tot rumiant quin nom 
li escauria..., ooooh!, va descobrir que hi havia una agulla clavada! L’agulla! 

Així que la Filomena va tocar-la, al nino se li va encendre el cor... brrrrruuuumm... se li 
van envermellir les galtones...P-p-p-peeel... se li van il·luminar els botons... 
stinc...stinc...! stinc-kin! Rum-pels-tin-kin! Rumpelstinkin... Rumpelstinkin... 

“Vaja, vaja! –va comprendre la Filomena. Així que et dius Rumpelstinkin? És un nom 
ben estrany. Però no hi fa res, el meu també ho és...” 

Rumpelstinkin va dir a la Filomena: “Trrrreu aggggulla màggggikka. Amaggga-la, 
qqqque ve Alqqqquimista.” La Filomena es va amagar l’agulla a la trena, sense ni 
preguntar per què, mentre se sentien les passes de l’Alquimista baixant les escales... 
plomp-plomp-plomp... 

“Ha, ha, ha! —va dir-los l’Alquimista— Mira-te’ls! El robot rovellat que vaig llençar 
per inútil i la mocosa que se l’ha trobat! Quin parell de dropos! Només serviu per jugar i 
entre tots dos no sabeu ni trobar una agulla en un paller!” 

Però Rumpelstinkin sabia fer moltes més coses que jugar! Rumpelstinkin era un nino 
amb el cor ben centrat! Sabia per a què servia l’agulla i per a què la volia el mag. Per 
això li va fer la traveta mentre arrossegava la Filomena escales amunt, i fugien tots dos, 
camí enllà, deixant el malvat Alquimista tancat i barrat al soterrani. 

Durant una bona estona, Filomena i Rumpelstinkin encara van sentir cridar i suplicar 
l’Alquimista: “Vull la meva agulla màgica! La necessito per convertir la palla en ooorrr! 
Torneu-me-la, si l’heu trobat! És meva...”  

Però la Filomena i en Rumpelstinkin van continuar el seu camí... i vés a saber fins on 
van arribar i què en van fer de l’agulla! 

 
 
 
 



We were able to trick him, we managed to flee. 
We can romp and can play, and sing loudly with glee! 
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