
A veure si endevineu quin és l’ofici d’aquest pobre home i els maldecaps que tindrà. 

Aquest és el sabater de la Quinta Forca i no sap com fer-s’ho per alimentar tots els 
seus fills: “Manelic, vols parar de picar amb aquest martell! Encara ens ensorraràs la 
casa i només ens faltaria això, pobres de nosaltres!”  

 “Pare, que no és en Manelic, -li van dir els germans grans, molt esverats i il·lusionats-. 
Són les tropes del rei que arriben al poble! Tot un exèrcit! I s’hi quedaran una bona 
temporada!  

EL SABATER I ELS MINAIRONS 

Amb l’arribada de l’exèrcit, el sabater va començar a somiar truites: “Si els soldats han 
de fer pràctiques, necessitaran botes noves i, com que per aquí no hi ha cap més 
sabater que jo, això vol dir... Renoi! I si tinc tanta feina que no puc donar l’abast? 
Llavors què? Ai, si pogués fer sabates a dojo i fer-me ric... ara mateix em vendria 
l’ànima al dimoni!“ 

 Doncs, zas! Heus aquí el senyor del nas vermell. 

-Hola, sabater de pega! No pateixis, que jo et donaré sabates i treballadors per fer-les.  

Va picar de mans i van comparèixer tres personatges que no aixecaven dos pams de 
terra. Mi-te’ls. 

-Però jo no vull criatures treballant! -va protestar el sabater. 

-Que no, home, que són minairons! Ells faran la feina i tu, a canvi, em vens la teva 
ànima!  

- I quan te l’hauré de donar, l’ànima?”.  

- Quan ja no sàpigues quina feina donar als meus treballadors 

I va desaparèixer. 

Immediatament, els tres minairons van reclamar: “Feina, feina, feina.” 

El sabater va començar a tallar el cuir i allò era un no parar! 

“Feina, feina, feina.”-deia el que embastava la bota. “Feina, feina, feina.” -deia el que 
posava la sola de les sabates- i el tercer les arrodonia i enllustrava, sempre cridant: 
“Feina, feina, feina!”.  

La sabateria s’omplia de botes fins a fer vessar l’aparador i, com que tots els soldats 
necessitaven botes noves, n’hi va haver per a tothom i encara en van sobrar.  

Quan va tornar la dona del sabater, amb el menut de la casa a coll, va veure aquella 
corrua de soldats, l’aparador que sobreeixia i es va estranyar d’allò més: “Bufa! Si que 
n’ha fet, de sabates, el meu home en menys de mitja hora” i obrint-se pas, va pujar fins 
a les golfes on va trobar el seu marit, plorant a llàgrima viva.  



-Què hi fas aquí, amagat? –va preguntar la dona. I qui són aquests tres marrecs que 
no paren de cridar “Feina, feina, feina.”? 

Sospirant, el seu home va respondre: “Són els nous aprenents, esnif!” 

-I tres, n’havies de llogar? 

-Sí, ves, tinc molta feina, esnif! -li va explicar ell sense parar de plorar.  

-Doncs, no treballis tant... o despatxa’n algun!” -va proposar ella. 

-“Buàààà -plorava ell. No puuuuuuc! És que... si no els dono feina... esnif... vindrà el 
diable i se m’endurà... Buàààà!” 

- Ah, sí? De debò? Doncs, espera, que ja ho arreglo, jo, això. Feina reclamen, doncs 
feina tindran! D’ara endavant, mano jo! 

La dona del sabater va deixar el seu fill de tres mesos a la falda d’un minairó  que no 
parava de reclamar “Feina, feina, feina!”. Llavors ella li va manar amb un to que no 
admetia rèplica: “Vols feina? Doncs aquí tens un llibre i no et moguis d’aquí fins que el 
meu fillet no hagi après a llegir i escriure!“. I ja em teniu aquell minairó intentant-ho una 
vegada... i una altra... i una altra... Pfff! Quina feinada! 

“Feina, feina, feina.” -va reclamar el minairó verd. I la mestressa li va donar una 
galleda, un raspall i una pell de cabra,  negra com el carbó. Llavors li va dir: “Tu, que 
tanta feina vols,  no deixis d’ensabonar i rentar aquest tros de cuir fins que es torni 
blanc com la llet. Au, vinga!”  Però, és clar, per molt sabó que gastés el minairó verd, 
així que l’esbandia, aquella pell tornava a quedar negra com el carbó. Pffff! Quina 
feinada! 

Com que ja en tenia dos de ben entretinguts, la dona del sabater va donar un cistell al 
tercer minairó, el va dur davant del pou i li va dir que en tragués aigua amb el cistell 
fins a omplir la banyera del pis de dalt de tot. El minairó rabassut s’hi va posar de bona 
gana, però ja podia fer viatges, que l’aigua sempre li fugia pels forats. Buf! Quina 
feinada!  

Mentrestant, el diable es va cansar d’esperar i se’n va anar a la Quinta Forca a veure 
per què els seus banyetes encara no li havien dut l’ànima del sabater. La dona li va 
ensenyar com n’estaven d’enfeinats, els tres aprenents, fent les tasques impossibles 
que ella els havia encomanat.  

-Allò que se’n diu treballar, treballen, oi? –va fer ella.-Oh, treballen, treballen...! –
responia el diable. Però a mi no em convé tenir tant de temps entretinguts aquests 
xicots... Saps què? Tu em tornes els meus aprenents, que en una altra banda em 
faran més servei, i  jo li torno l’ànima al teu sabater. 

I així fou fet.  Tots es van alegrar veient com l’exèrcit del rei se n’anava a fer pràctiques 
en una altra banda. Però, sobretot, es van alegrar de fer fora de la Quinta Forca el 
diable en persona i la seva tropa de minairons. Apa, siau! I no torneu mai més! 
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