
Decameró 

Introducció 
 
 
Cada vegada que, graciosíssimes dones, pensant entre mi considere com sou de 
natural totes pietoses, m'adone que la present obra tindrà a judici vostre un greu 
i enutjós principi, com ho és la dolorosa remembrança de la pestífera mortaldat 
passada, tan danyosa en general per a tothom que la veié o altrament la 
conegué, la memòria de la qual figura en aquest frontispici, Però no voldria  que 
això us descoratjara de continuar llegint, com si sempre hagueraseu de llegir 
entre sospirs i llàgrimes. Aquest horrible començament no us serà altra cosa que 
com per als caminants una muntanya aspriva i rosta, després de la qual hi ha 
amagada una plana bellíssima i delitosa, que els resulta tant més plaent com 
més gran ha estat la feixuguesa de la pujada i de la baixada. I així com a la fi de 
l'alegria ve el dolor, també acaben les misèries per la joia sobrevinguda. A 
aquest breu enuig (dic breu perquè en poques planes és contat) seguirà tot d'una 
la dolcesa i el plaer que us he promès d'avançada i que potser per un aital inici 
no seria, si no ho diguera, esperat. I ben cert, si jo haguera pogut honradament 
menar-vos allà on desitge per un altre camí no tan aspriu com ho serà aquest, ho 
hauria fet de bon grat; però per tal com no es podia demostrar sense aquesta 
rememoració l'avinentesa per la qual les coses que després llegireu succeïren,  
quasi per necessitat em sent constret a escriure-ho. 
 
Us diré, doncs, que ja era l'any de la fructífera Encarnació del Fill de Déu al 
nombre de mil tres-cents quaranta-vuit, quan a l'egrègia ciutat de Florència, 
més noble que cap altra d'Itàlia, pervingué la mortífera pestilència, la qual, o per 
actuació dels cossos superiors o per la justa ira de Déu tramesa damunt els 
mortals a fi de corregir les nostres iniqües obres, començada uns quants anys 
abans a les parts orientals, havent-les privades d'innombrable quantitat de 
vivents, sense aturar-se, avançant d'una banda a l'altra, s'havia eixamplat fins a 
Occident amb gran misèria. I no valent-hi prudència ni proveïment humà, 
segons el qual la ciutat fou netejada de moltes immundícies per oficials 
expressament encarregats, així com fou prohibit a tot malalt d'entrar-hi i hom 
donà molts consells a fi de conservar la sanitat, ni valent-hi tampoc les humils 
súpliques ordenades en processons, no una vegada sinó moltes, i adreçades en 
altres formes a Déu per les persones devotes, quasi a l'inici de la primavera de 
l'any esmentat començà horriblement els seus dolorosos efectes i a manifestar-
se de manera insòlita. I no  com ho havia fet a Orient, on si a algú li rajava sang 
del nas era senyal manifest de mort inevitable, sinó que en començar la malaltia 
naixien tant als mascles com a les femelles, sota les aixelles o a l'engonal, unes 
inflors, algunes de les quals creixien com una poma i d'altres com un ou, alguna 
més, alguna menys, les quals eren anomenades vulgarment «glànoles». I de les 
dues esmentades parts del cos al cap de poc temps començava la ja dita glànola 
mortífera a nàixer i a venir indiferentment per totes bandes; i després d'això, la 
qualitat d'aquesta començà a mutar-se en clapes negres o lívides, les quals 
apareixien en molts als braços i a les cuixes i a qualsevol altra part del cos, i els 
uns les tenien grosses i escampades i els altres menudes i espesses. I així com la 
glànola havia estat de primer, i encara ho era, indici cert de mort imminent, ho 
eren aquestes per a tothom qui les tenia. 
Per a tractar aquesta malaltia no semblava que hi valguera o fera efecte consell 
de metge ni cap virtut de medicina; ans al contrari, fóra perquè la naturalesa de 



la malura no ho permetia o perquè la ignorància dels remeiers (dels quals, ultra 
el nombre dels metges, tant entre les dones com entre els homes, sense haver 
tingut mai estudis de medicina, el nombre havia esdevingut molt gran) no sabia 
com tractar-la i consegüentment no es prenia el remei adient, no sols ben pocs 
en guarien, sinó que quasi tots al tercer dia de l'aparició dels senyals damunt 
dits, qui més prompte, qui més tard, i els de més sense gens de febre o d'altre 
accident, morien. I aquesta pestilència fou de major molt per tal com dels 
malalts que la tenien s'encomanava als sans en comunicar-se entre ells, tal com 
ho fa el foc a les coses seques o greixoses quan s'hi acosta molt. I encara hi 
hagué un mal més gran: que no sols el fet d'enraonar o tractar amb malalts 
donava als sans malaltia o ocasió de mort comuna, sinó també el de tocar la 
roba o qualsevol altra cosa que havia estat tocada o usada per aquells malalts 
semblava transportar aquella segura malaltia al tocador. És cosa meravellosa 
d'escoltar el que haig de dir, que, si pels ulls de molts i pels meus no haguera 
estat vist, amb prou faenes gosaria creure-ho ni tampoc escriure-ho, encara que 
ho haguera sentit dir de persona fidedigna. 
Us diré que la qualitat de la pestilència narrada fou de tanta eficàcia a apegar-se 
de l'un a l'altre, que no sols ho feia d'home a home, sinó que ben sovint feia molt 
més, com ara, que una cosa d'un malalt o un mort de tal malaltia, tocada per un 
altre animal que no fóra d'espècie humana, no sols el contaminava de la 
malaltia, sinó que al cap de poquíssim temps el matava. Sobre això, tal com no 
fa molt he dit, vaig tenir amb els meus ulls un dia l'experiència que, havent-hi 
els parracs d'un pobre home mort de la malaltia llençats a la via pública i 
acostant-s'hi dos porcs, aquests, segons acostumen, primerament amb el musell 
i després amb les dents els prengueren i sels fregaren per les galtes, i al cap 
d'una estona, després d'alguna convulsió, com si hagueren pres metzina, tots 
dos caigueren morts a terra damunt els parracs malllençats. 
 
De les quals coses i de bastants altres de semblants o pitjors nasqueren diverses 
pors i imaginacions entre els qui romanien vius; i quasi tothom es feia un 
propòsit prou cruel, que era d'esquivar i defugir els malalts i les seues coses; i 
fent això, hom creia que se salvava a si mateix. I hi havia qui pensava que viure 
amb moderació i guardar-se de qualsevol excés donava molta resistència al mal; 
i fent la seua colla, vivien separats dels altres, i aplegant-se i recloent-se en cases 
on no hi haguera cap malalt, per viure més, nodrint-se temperadament de 
menges delicades i dels millors vins i defugint qualsevol luxúria, sense deixar dir 
a ningú ni voler saber cap nova de fora sobre morts o malalts, passaven l'estona 
amb cançons i amb els plaers que podien tenir a l'abast. D'altres, d'opinió 
contrària, afirmaven que el remei més segur per a tant de mal era de beure a 
pler i gaudir, anar cantant arreu i distraure’s, satisfer-se de qualsevol cosa tant 
com podien, i riure's i burlar-se del que passava; i tal com deien, ho portaven a 
la pràctica segons les seues possibilitats, dia i nit, anant ara en aquella taverna 
ara en aquella altra, bevent sense seny ni mesura, i molt més si eren a casa dels 
altres, només per sentir coses que els vingueren de grat o en plaer. I això ho 
podien fer fàcilment, perquè tots aquests, talment que ja no hagueren de viure, 
tenien les seues coses abandonades, com ells mateixos; així moltes cases havien 
esdevingut comunes i els forasters s'hi estaven, si hi anaven a raure, com s'hi 
hauria estat el propi senyor; i no obstant aquest capteniment estúpid, sempre 
que podien s'apartaven dels malalts. I enmig de tanta aflicció i misèria de la 
nostra ciutat, la reverenda autoritat de les lleis, tant divines com humanes, quasi 
havia caigut i s'havia dissolt tota per als ministres i executors d'aquelles, els 



quals, com els altres homes, eren tots morts o malalts o bé havien quedat tan 
privats de servidors que no podien fer cap servei; per la qual cosa a tothom li era 
lícit d'obrar segons el seu grat. Molts altres mantenien, entre aquests dos 
extrems damunt dits, una via mitjana: ni constrenyent-se en el menjar com els 
primers, ni prodigant-se en la beguda i en les altres disbauxes com els segons, 
satisfeien els apetits amb mesura i, sense recloure’s, eixien portant a les mans 
qui flors, qui herbes odoríferes, qui diverses menes d'espècies, sovint posant-se-
les al nas, perquè consideraven que era cosa bona de confortar el cervell amb 
certes olors, car tot l'aire semblava impregnat i corromput per la pudor dels 
cossos morts, de les malalties i de les medecines. Alguns tenien més cruels 
sentiments i, com si això fóra per ventura més segur, deien que no hi havia 
contra les pestes millor remei ni més profitós que fugir-ne; i empesos per aquest 
raonament, no prenent cura de res sinó d'ells mateixos, bastants homes i dones 
abandonaven la pròpia ciutat, les pròpies cases, les seues hisendes i els seus 
parents i les seues coses, i cercaven els d'altres o si més no de la seua comarca: 
com si la ira de Déu no procedira a punir la iniquitat dels homes, amb aquella 
pestilència, allà on fóra, sinó que només s'entenguera moguda a oprimir els qui 
es trobaven dintre els murs de la ciutat; o com si cap persona no hi haguera de 
romandre i la seua última hora haguera arribat. 
I encara que aquests tan diversos opinants no moriren tots, no  per això tots se 
n'escapaven; ans, molts d'ells, en posar-se malalts, havent donat exemple quan 
estaven sans als qui també ho estaven, s'esllanguien arreu quasi abandonats. I 
no cal dir que els ciutadans s'esquivaven entre ells, que quasi cap veí no tenia 
cura de l'altre, i que els parents no es visitaven sinó poques vegades o mai i 
encara de lluny; amb tant d'esglai havia entrat aquesta tribulació en els cors dels 
homes i de les dones, que un germà abandonava l'altre, i l'oncle al nebot, i la 
germana al germà, i moltes vegades la dona al seu marit, i que (cosa més greu i 
quasi increïble) els pares i les mares evitaven de veure i servir els fills, com si no 
foren d'ells. Per la qual cosa a la multitud incalculable de mascles i femelles que 
emmalaltia no li restava altre ajut que la caritat dels amics (i d'aquests n'hi havia 
pocs) o l'avarícia dels criats, els quals servien esperonats per salaris alts i 
desconvenients, encara que no se'n trobaven molts; i no eren sinó homes i dones 
de poc enteniment no acostumats a fer aquests serveis, els quals quasi no 
servien d'altra cosa que d'allargar allò que els malalts els demanaven o 
contemplar-los quan morien; i servint en tals menesters moltes vegades amb el 
guany es perdien. I com que els malalts eren abandonats pels veïns, pels parents 
i pels amics i hi havia escassesa de servidors, s'estengué un costum que no 
s'havia vist quasi mai: que en posar-se una dona malalta, malgrat que fóra 
refinada, bella o noble, no s'estava de tenir al seu servei un home, fóra qui fóra, 
jove o no, i sense cap vergonya li mostrava qualsevol part del cos, tal com 
haguera fet a una altra dona, si la necessitat de la seua malaltia li ho reclamava; 
la qual cosa entre les qui guariren donà peu potser a una menor decència, en els 
temps a venir. I ultra això sobrevingué la mort de molts que, per ventura, si 
hagueren estat ajudats, s'haurien salvat; de què, entre la mancança dels serveis 
oportuns, que els malalts no podien tenir, i la molt de la pestilència, hi havia a la 
ciutat tanta gent que morien de dia i de nit, que produïa estupor no  menys 
sentir-ho dir que veure-ho. I així, quasi per necessitat, coses contràries als 
primers costums dels ciutadans aparegueren entre els qui restaven vius. 
 
Era aleshores usatge, tal com encara hui se sol fer, que les dones parentes i 
veïnes es reuniren a la casa del mort, i allà ploraren amb les qui li eren més 



acostades; i d'altra banda, els veïns i altres ciutadans es reunien davant la casa 
del mort amb els seus pròxims, i el clergat hi assistia segons la condició del 
difunt, i a les espatlles dels seus companys, amb pompa funeral de cera i cants, 
n'era portat a l'església per ell escollida abans de morir. Aquestes coses, després 
que començà a estendre's la ferocitat de la pesta, quasi cessaren del tot o en 
bona part, i altres de noves sobrevingueren en lloc seu. Per això no sols moria 
gent sense tenir molts dones al seu voltant, sinó que n'hi havia bastants que 
passaven d'aquesta vida sense testimoni; i eren poquíssims aquells a qui es 
concedien els planys pietosos i les llàgrimes amargues dels seus íntims, ans en 
lloc d'això acostumava d'haver-hi rialles, plasenteries i festeigs amistosos; 
costum que les dones, posposada en bona part la pietat femenina per a salvar-
se, havien après molt bé. I eren rars aquells els cossos dels quals foren 
acompanyats a l'església per més de deu o dotze veïns seus; i el baiard no era  
portat per ciutadans honorables i estimats, sinó per una mena de fossers 
sobrevinguts del baix poble, que es feien dir «enterramorts» i que acomplien 
aquests serveis a preu fet, i el portaven a cuita-corrents no  a l'església que ell 
havia disposat abans de morir, sinó ben sovint a la més propera, amb quatre o 
sis capellans amb pocs ciris, i tal vegada sense; i aquests, amb l'ajut dels dits 
enterramorts, sense escarrassar-se molt en un ofici llarg o solemne, el ficaven a 
la sepultura desocupada que primer trobaven. […] 
  

 
 

Decameró. Novel·la desena de la tercera jornada. 
 

Alibec esdevé ermitana,a qui Rústic, monjo, ensenya de retornar et 
diable a l'Infern; després, treta d'allà, acaba essent la muller de 

Neerbal. 
 

Dionco, que havia atentament escoltat la novel·la de la reina, comprenent que 
era finida i que només quedava ell per a contar, sense esperar cap 
comandament, començà a dir tot rialler: 
—Gracioses dones, vosaltres potser no heu sentit dir mai com es retorna el 
diable a l'Infern; per tant, sense apartar-me molt del tema sobre el qual tot 
aquest dia heu parlat, jo us ho diré: potser encara us podreu guanyar l'ànima, 
aprenent-ho, i també podreu conèixer que, si bé Amor sojorna més fàcilment en 
els alegres palaus i les cambres, no obstant això alguna vegada fa sentir les seues 
forces dins els boscos espessos, entre tossals abruptes i en esplugues desertes; i 
es pot comprendre per què tot és sotmès al seu poder. 
Anant al fet, doncs, us diré que a la ciutat de Capsa, a la Barbaria, hi hagué un 
home molt ric, el qual entre altres filles tenia una filleta bella i graciosa 
anomenada Alibec. I, no essent cristiana i havent sentit a molts cristians que hi 
havia a la ciutat lloar la fe cristiana i el servei a Déu, un dia demanà a un d'ells 
de quena manera i amb menys entrebancs es podia servir Déu. I aquest li 
respongué que els qui millor servien Déu eren aquells que fugien de les coses del 
món, com feien els qui se n'anaven a les solituds dels deserts de Tebaida. La 
donzella, que era molt innocent i potser tenia catorze anys, empesa no  per un 
desig conscient sinó per un rampell jovenívol, sense dir res a ningú, l'endemà al 
matí, d'amagat, emprengué tota sola el camí cap al desert de Tebaida; i amb un 
gran esforç, seguent el rampell, al cap d'uns quants dies arribà en aquelles 
solituds, i veient des de lluny un casot se n'hi anà i hi trobà un sant home a 



l'entrada, el qual, meravellant-se de veure-la allí, li demanà què anava cercant. I 
ella respongué que, inspirada per Déu, anava cercant d'ésser al seu servei i 
també que li podia ensenyar com convenia servir-lo. 
El virtuós home, veient-la jove i tan bella, tement que, si la retenia, el dimoni 
l'enganyaria, lloà la seua bona disposició; i donant-li unes quantes arrels 
d'herbes, pomes silvestres i dàtils per a menjar i aigua per a beure, li digué: 
—Filla meua, no molt lluny d'ací hi ha un sant home, el qual sobre això que 
cerques és més bon mestre que jo; vés-hi, doncs —i li mostrà el camí. 
I ella, arribant al lloc i rebent d'ell les mateixes paraules, cada vegada més enllà, 
arribà a l'habitacle d'un jove ermità, molt devot i bona persona, el nom del qual 
era Rústic, i li féu la mateixa pregunta que havia fet als altres. I ell, per voler fer 
una gran prova de la seua fermesa, no l'engegà fora o més enllà, com els altres, 
sinó que la retingué a la seua cel·la; i en venir la nit, li féu un jaç de palmes en 
un cantó i li digué que s'hi podia ajaure. 
Fet això, les temptacions no trigaren molt temps a donar batalla a les forces de 
Rústic; el qual, comprenent que aquelles l'havien de bon tros enganyat, sense 
massa assalts, es girà d'esquena i es donà per vençut; i deixant de banda els 
pensaments sants, les oracions i les deixuplines, començà a caboriejar sobre la 
joventut i la bellesa de la donzella, i també a pensar de quena manera calia 
captenir-se, perquè ella no s'adonara que arribava com a dissolut al que d'ella 
desitjava. I així, assajant de primer amb algunes preguntes, sabé que ella no 
havia conegut mai home i que era tan innocent com semblava; per la qual cosa 
rumià com, amb el pretext de servir Déu, l'havia de conduir als seus plaers. I 
primerament amb moltes raons li explicà com el diable era enemic de Nostre 
Senyor, i després li donà a entendre que el servei més grat a Déu era de retornar 
el diable a l'Infern, on Nostre Senyor l'havia condemnat. La joveneta li demanà 
com es feia això; i Rústic li digué: 
—Ho sabràs prompte, i aleshores has de fer el que em veuràs fera mi. I es 
despullà de la poca roba que duia i restà tot nu; això mateix féu Alibec; i es posà 
de genolls com si volguera pregar i enfront seu féu estar la donzella. I estant 
així, essent Rústic més que mai abrandat en el seu desig en veure-la tan bella, 
vingué la resurrecció de la carn, i veient això Alibec, meravellant- se, digué: 
—Rústic, què és això que se t'enfila tan dret i que jo no tinc? 
—Ah, filla meua —digué Rústic—, això és el diable de què t'he parlat; i guaita 
quena molèstia més gran em dóna, tanta que amb prou faenes la puc comportar. 
Llavors digué la donzella: 
—Oh, lloat sia Déu: veig que estic millor que tu, perquè jo no tinc aquest diable. 
Digué Rústic: 
—Ja ho pots ben dir, però tu tens una cosa que jo no tinc, i la tens en comptes 
d'això. 
Digué Alibec: 
—I què és? 
I Rústic digué: 
—Tens l'infern; i et diré que crec que Déu t'ha enviat per salvar la meua ànima, 
perquè, com que aquest diable em dóna tant de neguit, en el cas que vulgues 
tenir pietat de mi i comportar que el diable retorne a l'infern, em donaries un 
gran consol i a Déu faries gran plaer i servei, si has vingut en aquest país per fer 
això, tal com dius. 
La donzella de bona fe respongué: 
—Oh, pare meu, com que jo tinc l'infern, que això siga, doncs, si us plau. 
Digué aleshores Rústic: 



—Filla meua,beneïda sigues! Anem, doncs, i retornem-l'hi de manera que ell em 
deixe tranquil. 
I dit això, conduïda la jove en una de les màrfegues, li ensenyà com devia estar-
se per tal d'empresonar aquell maleït de Déu. La jove, que no havia ficat mai cap 
diable a l'infern, la primera vegada sentí una mica de mal, i per això digué a 
Rústic: 
—Ben cert, pare meu, mala cosa deu ésser el diable i verament enemic de Déu, 
que fins i tot a l'infern, més que ningú, fa mal quan es fica dintre. 
Digué Rústic: 
—Filla, això no s'esdevindrà sempre igual. 
I per fer que això no s’esdevinguera, unes sis vegades, abans d'aixecar-se de la 
màrfega, l'hi retornaren, fins al punt que per aquell cop li tragueren tant la 
supèrbia del cap que ell s'estigué aleshores en pau. Però a la següent ocasió, 
revingué diverses vegades la supèrbia, i la jove, obedient, estant sempre 
disposada a traure-la-hi, heus ací que el joc començà a agradar-li i aleshores 
digué a Rústic: 
—Ara m'adone que deien la veritat els virtuosos homes de Capsa, que servir Déu 
era una cosa tan dolça; i certament jo no recorde d'haver fet mai res que em fóra 
de tant delit i plaer com això de retornar el diable a l'infern; per tant, considere 
que la persona que pretén de servir a altre que Déu és un talòs. 
I així, ella anava molt sovint al darrera de Rústic i li deia: 
—Pare meu, jo he vingut ací per servir Déu i no  per estar ociosa; tornem a ficar 
el diable a l'infern. 
Fent això, ella deia alguna vegada: 
—Rústic, no sé  per què el diable fuig de l'infern; si ell s'hi estiguera tan a gust 
com l'infern el rep i el té, no en eixiria mai. 
 
Així, doncs, convidant la jove a Rústic i confortant-lo sovint al servei de Déu, tan 
esparracat li deixava el gipó traient-li el folre, que ell aleshores sentia fred allà 
on un altre hauria suat; per tant, començà a dir a la jove que el diable no se 
l'havia de castigar sinó quan ell mateix per supèrbia aixeca el cap. 
—I nosaltres, per la gràcia de Déu, l'hem doblegat tant, que ara prega a Déu de 
deixar-lo en pau. 
I així féu callar una mica la jove. La qual, quan veié que Rústic no li demanava 
de retornar el diable a l'infern, un dia li digué: 
—Rústic, si el teu diable és castigat i ja no et molesta, a mi el meu infern no em 
deixa tranquil·la; per tant faries bé d'ajudar amb el teu diable a apagar la ràbia 
del meu infern, tal com jo amb el meu infern he ajudat a traure la supèrbia del 
teu diable. 
Rústic, que vivia d'arrels d'herbes i d'aigua, mal podia respondre a la juguesca; i 
li digué que molts diables voldrien poder apagar l'infern, però que faria el que 
podria per ell. I així alguna vegada la satisfeia, però tan espaiadament que no 
era sinó tirar una fava a la boca del lleó; llavors la jove, trobant que no servia 
Déu tant com volia, més prompte rondinava. 
I mentre hi havia aquesta qüestió entre el diable de Rústic i l'infern d'Alibec, per 
massa desig i per menys potència, hi hagué un foc a Capsa, el qual cremà dins la 
pròpia casa el pare d'Alibec amb tots els fills i la família que tenia; per la qual 
cosa Alibec esdevingué hereua de tots els seus béns. Llavors un jove anomenat 
Neerbal, havent despès en festa totes les seues riqueses, assabentant-se que ella 
era viva, es posà a cercar-la i, retrobant-la abans que el tribunal s'emparara dels 
béns del pare, per haver mort sense hereu, amb gran plaer de Rústic i contra la 



voluntat d'ella, la tornà a Capsa i la prengué per muller i amb ella esdevingué 
hereu del seu gran patrimoni. 
Però havent-li preguntat les dones com s'ho feia per servir Déu al desert, abans 
que Neerbal haguera jagut amb ella, respongué que El servia retornant el diable 
a l'infern i que Neerbal havia fet mal fet d'haver-la treta d'un tal servei. Les 
dones demanaren com es retorna el diable a l'infern. La jove, mig amb paraules, 
mig amb gestos, els ho explicà; de què elles esclafiren amb tantes rialles que 
encara riuen, i digueren: 
—No passes pena, filla, no, que això també se sap fer ací; Neerbal prou farà bons 
serveis a Nostre Senyor amb tu. 
Després, repetint-ho l'una a l'altra per la ciutat, esdevingué proverbial que el 
servei més agradós que es feia a Déu era de retornar el diable a l'infern; el qual 
proverbi, passat ençà del mar, encara dura. Per tant, vosaltres, joves dames, a 
qui us convé la gràcia de Déu, apreneu de retornar el diable a l'infern, per tal 
com això és molt grat a Déu i plaent als participants, i molt de bé en pot nàixer i 
resultar. 
 
 
 
 
 

Decameró.Novel·la primera de la tercera jornada 

 

Masetto de Lamporecchio es fa pasar per mut i esdevé hortolà d'un 
monestir de monges, les quals totes concorren a jaure amb ell. 

 
 
—Admirables dones, hi ha un gran nombre d'homes i dones tan tanoques que 
creuen a ulls clucs que, quan una donzella duu la toca blanca al cap i l'hàbit 
negre, ja ha deixat d'ésser dona i no sent els apetits femenins, com si en fer-la 
monja l'hagueren convertida en pedra; i si senten dir alguna cosa contra aquesta 
opinió, s'anguniegen tant com si s'haguera comès un mal molt gran i odiós 
contra natura, sense parar esment en ells mateixos (els quals no pot sadollar la 
plena llicència de fer tot el que volen), ni tampoc en les grans forces del lleure i 
del desfici. I semblantment també n'hi ha que són del parer que l'aixada i el 
càvec, les viandes senzilles i els fatics esvaeixen els apetits concupiscibles dels 
treballadors de la terra i els fan de magí i enteniment molt grosser. Em plau, 
doncs, atès que la reina m'ho ha manat i sense eixir de la seua proposta, 
d'aclarir-vos, amb una novel·leta, fins a quen punt estan equivocats els qui 
creuen això. 
En les nostres contrades hi hagué, i encara hi és, un monestir de monges molt 
famós en santedat (que no esmentaré per no disminuir de cap manera la seua 
fama), en el qual, no fa molt temps, no havent-hi aleshores sinó vuit monges 
amb una abadessa, totes elles joves, tenien com a hortolà del seu bellíssim jardí 
un bon homenet, el qual, com que no estava satisfet amb el salari,passà comptes 
amb l'ecònom del convent i se'n tornà a Lamporecchio, el lloc d'on era. Ací, 
entre els qui alegrement el reberen, hi havia un jove llaurador, fort, robust i 
de  bella parença per ésser de pagès, el nom del qual era Masetto; i li demanà on 
havia estat tant de temps. El bon home, que es deia Nuto, li ho contà, i Masetto 
li preguntà quena faena feia al monestir. Llavors Nuto respongué: 



—Jo treballava un jardí, bell i gran, i a més, anava alguna vegada al bosc a fer 
llenya, pouava aigua i feia altres petites faenes com aquestes; però les monges 
em donaven tan poc salari, que a penes em podia pagar el calçat. I sobre això 
són totes joves i em fa l'efecte que tenen el diable al cos, perquè no es pot fer res 
al seu gust. Ans, de vegades, mentre treballava l'hort, l'una deia: «Posa això 
ací»; i l'altra: «Posa això allà»; i l'altra em prenia l'aixada de la mà i deia: «Això 
no ho fas bé»; i em fastiguejaven tant, que deixava estar la faena i me n'anava a 
l'hort; per tot plegat, entre una cosa i l'altra, no he volgut estar-m'hi més i me 
n'he vingut. I, a més, l'ecònom em va pregar, quan me n'anava, que si jo sabia 
d'algú que ho volguera fer, que els l'enviara, i jo li ho vaig prometre; però que 
Déu el guarde del mal d'esquena, si jo en busque o els n'envie cap. 
Escoltant les paraules de Nuto, vingué a l'ànim de Masetto un desig tan gran 
d'estar amb les monges, que s'hi marfonia, comprenent per les explicacions de 
Nuto que bé podria satisfer el que desitjava; i essent del parer que no assoliria el 
seu propòsit si deia alguna cosa a Nuto, li digué: 
—I tant com has fet bé de tornar-te'n: Què hi ha de fer un home entre tantes 
dones? Més li valdria estar amb dimonis: de set vegades, sis no saben  el que 
volen. 
Però després, acabada la conversa, Masetto començà a pensar què havia de fer 
per poder estar amb elles; i com que sabia fer prou bé les faenes que Nuto li 
havia dit, no dubtà que, si perdia l'ocasió, no seria per això, sinó pel fet que era 
jove i de bona aparença. I després de donar-hi voltes, pensà: «El lloc és prou 
lluny d'ací i ningú no em coneix; si faig veure que sóc mut, ben segur que 
m’admetran.» 
I afermant-se en aquest pensament, amb una destral a l'espatlla, sense dir a 
ningú on anava, com si fóra un pobre home se n'anà al monestir; i quan fou allà, 
hi entrà i trobà per ventura l'ecònom al pati, a qui, fent els gestos que fan els 
muts, indicà que li demanava menjar per l'amor de Déu i que ell, si calia, li 
tallaria llenya. L'ecònom li donà de bon grat menjar, i després el posà davant 
uns ceps que Nuto no havia pogut esporgar, els quals ell, que era molt fort, en 
poca estona tingué tots esporgats. L'ecònom, que havia de menester d'anar al 
bosc, se l'emportà i ací li féu tallar llenya; en acabat, posant-li l'ase al davant, 
amb signes li donà entenent que la portara cap a casa. Ell ho féu molt bé, per la 
qual cosa el tingué uns quants dies per a fer-li fer diversos menesters; i així 
s'escaigué que un dia l'abadessa el va veure i preguntà a l'ecònom qui era. I 
aquest li digué: 
—Madona, és un pobre home sord i mut, que un d'aquests dies va arribar 
demanant almoina; així, doncs, li vaig fer caritat i li he fet fer moltes coses que 
ens feien falta. Si sabera treballar l'hort i s'hi volguera quedar, crec que ens faria 
un bon servei, per tal com ell ens necessita, és fort i li podríem fer fer el que 
convinguera; i ultra això no caldria passar ànsia que es burlara de les vostres 
joves monges. 
Llavors l'abadessa digué: 
—A fe de Déu que tens raó! Esbrina si sap treballar l'hort i procura de retenir-lo: 
dóna-li un parell d'espardenyes, una caputxa vella i tracta’l bé, amanyaga'l, 
dóna-li molt menjar. 
L'ecònom digué que ho faria. Masetto no era molt lluny, i fent veure que 
escombrava el pati escoltava tota la conversa i a si mateix content es deia: «Si 
em feu entrar ací dins, us treballaré tan bé l'hort com mai ningú no us ho haurà 
fet.» 
 



Llavors, havent-se adonat l'ecònom que sabia treballar molt bé, li demanà amb 
signes si volia quedar-se i Masetto li respongué amb signes que faria el que ell 
volguera, per la qual cosa l'admeté i li encarregà que treballara l'hort, indicant-li 
allò que calia fer; després, se n'anà a fer altres encàrrecs del monestir i el deixà. 
I mentre treballava un dia rera l'altre, les monges començaren a importunar-lo i 
a fer-li burles, com sovint succeeix amb els muts, i li deien les paraules més 
entremaliades del món, creient que no les podia entendre; i l'abadessa, que 
potser s'imaginava que no tenint parla tampoc no tenia cua, no se'n preocupava 
ni poc ni gens. Ara: s'escaigué que un dia, mentre reposava després d'haver 
treballat molt, dues monges jovenetes, que passaven pel jardí, s'acostaren allà 
on era ell, i el començaren a mirar; aleshores l'una, que era més deseixida que 
l'altra, digué: 
—Si creguera que em podries guardar un secret, et diria el que he pensat més 
d'una vegada, i que potser a tu també et podria convenir. 
L'altra respongué: 
—Parla amb confiança, que no ho diré mai a ningú. 
Aleshores la deseixida començà: 
—No sé si t'adones de com ens tenen de lligades, ni del fet que ací dins mai no 
gosa entrar-hi cap home llevat de l'ecònom, que és vell, i aquest mut; i jo he 
sentit dir a moltes dones que vénen per ací que totes les dolceses del món són 
menudes en comparança de la que es té quan una dona s'esplaia amb un home. 
Per aquest motiu moltes vegades m'ha vingut al cap de  provar si és així amb el 
mut, ja que no ho puc fer.amb un altre; i ell és el millor del món pel que fa al cas, 
perquè, encara que ho volguera, no podria ni sabria dir-ho; ja veus que és un 
galifardeu toix, molt crescut de parença però no d'enteniment. 
M'agradaria de saber què en penses. 
—Ai, Senyor —digué l'altra—, què dius ara? No saps que nosaltres hem fet 
prometença de la nostra virginitat a Déu? 
—Oh —digué ella—, tantes coses se li prometen cada dia que després no es 
compleixen! Si nosaltres li hem promès això, ja en trobarem una altra o unes 
altres que ho complisquen. 
I la companya digué: 
—I si quedàvem prenyades, què passaria? 
Ella llavors va dir: 
—Ja comences a pensar en el mal abans que et vinga; quan sés això, caldria 
pensar-hi aleshores; hi ha mil maneres de fer que no se sàpiga mai, sempre que 
nosaltres mateixes no ho expliquem. 
Sentint això, aquesta, tenint ja més ganes que l'altra de provar com era de viril 
l'home, digué: 
—Ara bé: com ho farem? 
I ella respongué: 
—Guaita,ja ha passat la nona; em sembla que les germanes són totes a 
descansar, llevat de nosaltres; mirem per l'hort si hi ha algú, i si no hi ha ningú, 
no cal fer res més que agafar-lo de la mà i portar-lo a la cabaneta que li serveix 
d'aixopluc, i allí l'una s'està dintre i l'altra fa la guàrdia. És tan beneitó que li 
farem fer el que voldrem. 
Masetto escoltava tota la conversa, i disposat a obeir no esperava res més que 
l'una d'elles se l'enduguera. Les monges, després de mirar pertot i comprovar 
que no les podien veure de cap banda, atansant-se a Masetto la qui havia 
començat a enraonar, el despertà, i ell de seguida es posà dret; i llavors, 
prenent-li la mà amb gestos manyacs, mentre ell feia una rialleta lirona, el portà 



a la cabaneta, on Masetto sense fer-se pregar molt féu el que ella volgué. 
Després ella, com a companya lleial, obtingut el que volia, passà la tanda a 
l'altra, i Masetto, sempre mostrant-se beneitó, feia el que volien; i abans de 
deixar- lo, cadascuna volgué provar més d'un cop com en sabia el mut de 
cavalcar. En acabat, enraonant entre elles, deien que era ben bé una cosa tan 
dolça com els havien dit, i més encara; i trobant el moment oportú, anaven 
sovint a esplaiar-se amb el mut. 
 
Vingué un dia, però, que una companya, des d'una finestreta de la seua cel·la, 
s'adonà del que feien i ho digué a dues altres; i de primer tingueren el 
raonament d'acusar-les a l'abadessa, però després, canviant de parer, 
convingueren amb elles de participar del poder de Masetto; i totes tres foren 
companyes de les altres en diversos temps. Finalment, l'abadessa, que encara no 
s'havia adonat d'això,passejant tota sola pel jardí un dia que feia molta calor, 
trobà Masetto, el qual de dia amb poca faena es cansava de tant que cavalcava 
de nit, i dormia tot ajaçat a l'ombra d'up ametller; i havent-li aixecat el vent la 
roba del davant, estava tot destapat. En esguardar això la monja, i estant sola, 
caigué en el mateix apetit en què havien caigut les seues monges més joves; i 
despertant Masetto se l'endugué a la seua cambra, on el tingué diversos dies 
(amb gran desolació de les monges perquè l'hortolà no anava a treballar l'hort), 
provant i tornant a provar aquella dolcesa que ella abans solia blasmar a les 
altres. 
A la fi, el retornà a la seua estança, però com que el volia amb ella molt sovint i 
el reclamava més que esperava, no podent Masetto satisfer-ne tantes, 
comprengué que fer-se passar per mut, si continuava així, podria donar-li molt 
mal resultat; i per tant una nit, trobant-se amb l'abadessa, deixant anar la 
parlera, començà a dir: 
—Madona, he comprès que un gall es basta completament amb deu gallines, 
però que deu homes amb prou faenes poden satisfer una dona, i n'haig de servir 
nou; de cap manera, doncs, jo no podria durar, sinó que he arribat a tal punt, 
per tot el que fins ara he fet, que ja no puc més, ni poc ni molt; per tant o em 
deixeu anar en nom de Déu o mireu de trobar-hi remei. 
L'abadessa, sentint parlar qui creia mut, s'atordí tota i digué: 
—Què és això? Em pensava que eres mut. 
—Madona —digué Masetto—, jo ho era, però no  de naixença, més prompte per 
una malaltia que em privà de la parla; i ara que per primera vegada aquesta nit 
la sent recobrada, en done de tot cor gràcies a Déu. 
La dona se'l cregué, i li preguntà què volia dir això que n'havia de servir nou. 
Masetto explicà el seu cas; i oint això l'abadessa, se li acudí que no hi havia cap 
monja més sàvia que ella, perquè, discretament, sense deixar partir Masetto, es 
determinà de trobar la manera de resoldre el cas amb les seues monges. I com 
que per aquells dies morí l'ecònom, amb el consentiment de totes, havent-se 
descobert al capdavall el que havien fet d'amagat les unes de les altres, 
convingueren, amb complaença de Masetto, que la gent del voltant cregueren 
que, per les seues oracions i pels mèrits del sant a qui era dedicat el monestir, 
Masetto havia recuperat la parla després d'ésser mut llargament; i el feren 
ecònom i distribuïren les seues faenes de tal manera que ell les pogués 
comportar. En les quals faenes, si bé engendrà bastants escolanets, tanmateix la 
cosa procedí tan discretament que no se'n sabé res fins després de morir 
l'abadessa, quan Masetto ja era prou vell i amb ganes de tornar-se'n ric a casa 
seua, i quan es descobrí, ho pogué fer fàcilment. 



Així, doncs, Masetto, vell, pare i ric, sense haver de nodrir els fills ni despendre 
res per ells, havent sabut traure profit de la seua joventut, tornà a l'indret d'on 
havia sortit amb una destral a l'espatlla, tot afirmant que així tractava Crist qui 
li posava banyes damunt la corona. 
 
 

Decameró. Novel·la cinquena de la quarta jornada 

 

Els germans de Lisabetta donen mort al seu amant; ell se li apareix 
en somni i li indica on era soterrat; ella desenterra d'amagat el seu 
cap i el posa dins un test d'alfàbega,i plorant-hi cada dia una llarga 
estona, els germans li’l prenen,i ella se'n mor de dolor poc després. 

 
 
Enllestida la novel·la d'Elissa i lloada molt pel rei, tocà a Filomena el seu torn; la 
qual, tota plena de compassió pel dissortat Gorví i la seua amada, després d'un 
planyívol sospir començà: 
—La meua novel·la, gracioses dones, no serà de gent de tan alta condició com 
aquells de qui Elissa ens ha contat,però per ventura no serà menys digna de 
pietat; i el que me l'ha feta recordar és Marena, fa poc esmentada, on ocorregué 
el cas. 
Hi havia, doncs, a Marena tres joves germans mercaders, esdevinguts bastant 
rics després de la mort del seu pare, que era de San Gimignano; i tenien una 
germana que es deia Lisabetta, jove molt bella i de bons costums, la qual, per la 
raó que fóra, encara no havien maridat. I aquests tres germans també tenien en 
un alfòndic un fadrí de Pisa anomenat Lorenzo, que duia el pòndol dels negocis, 
el qual, com que era molt ben plantat i molt llest, havent-lo observat moltes 
vegades Lisabetta, s'esdevingué que ell començà singularment a plaure-li; i 
adonant-se d'això Lorenzo una vegada i una altra, d'igual manera, deixant de 
banda els seus altres enamoraments, començà a posar el seu interès en ella; i 
l'afer arribà fins al punt que, agradant-se l'un de l'altre igualment, no passà molt 
temps que, confirmant-ho, feren allò que cadascun més desitjava. I continuant 
en això i passant tots dos molt bones estones de plaer, no saberen obrar amb 
prou secret, puix que una nit, en anar Lisabetta allà on dormia Lorenzo, el més 
gran dels germans, sense adonar-se'n ella, ho descobrí; el qual, com que era un 
jove molt llest, malgrat estar molt enutjat de saber això, tanmateix empès per un 
propòsit més discret, sense fer renou o dir res, rumiant diverses coses sobre el 
fet, s'estigué fins al matí següent. En fer-se de dia, explicà als seus germans el 
que havia vist la nit passada de Lisabetta i Lorenzo, i tots junts, després d'una 
llarga conversa, decidiren que, per tal que ni a ells ni a la germana no els 
caiguera cap infàmia, de fer els ulls grossos i aparençar que no n'havien vist o 
sabut res fins que vinguera el moment en què ells, sense dany o deshonor, es 
pogueren traure aquesta vergonya del davant, abans que anara massa enllà. 
I estant en aquest determini, tot plaguejant o rient amb Lorenzo com 
acostumaven, succeí que, fent veure que tots tres se n'anaven fora de la ciutat 
per divertir-se, s'endugueren amb ells Lorenzo, i en arribar en un indret molt 
solitari i llunyà, veient-ho fàcil perquè Lorenzo no estava al cas, el mataren iel 
soterraren de manera que ningú no se n'adonà; i en tornar a Marena, donaren 
veus que l'havien enviat per assumptes d'ells en algun lloc, la qual cosa tothom 
cregué fàcilment, car molt sovint solien enviar-lo fora. 



Com que Lorenzo no tornava, Lisabetta preguntava per ell molt sovint i amb 
preocupació als germans, perquè la llarga absència la neguitejava, fins que un 
dia, després de demanar-ho insistentment, un dels germans digué: 
—Què vol dir això? Què hi tens a veure, amb Lorenzo, que tan sovint preguntes 
per ell? Si continues preguntant, et donaran la resposta que et convé. 
Llavors la jove, dolguda i trista, tement i no sabent què, deixà de preguntar, i 
molt vegades a la nit el cridava llastimosament i pregava que vinguera, i algun 
cop es planyia amb  moltes llàgrimes de la seua llarga absència i s'estava sempre 
esperant sense gens d'alegria. I heus ací que una nit, havent plorat molt Lorenzo 
perquè no tornava i al capdavall havent-se adormit entre planys, Lorenzo se li 
aparegué en somni, pàl·lid i tot escabellat i amb la roba tota esparracada i bruta, 
i li semblà que li deia: 
—Oh, Lisabetta, tu no fas altra cosa que cridar-me i de la meua llarga absència 
et planys i m'acuses cruelment amb les teues llàgrimes; cal que sàpigues que jo 
ja no puc tornar, perquè el darrer dia que cm vas veure els teus germans em van 
donar mort. 
 
I indicant-li l'indret on l'havien soterrat, li digué que no el cridara més ni 
l'esperara, i va desaparèixer. La jove, despertant-se i donant fe a la visió, plorà 
amargament. L'endemà, en alçar- se, no gosant dir res als germans, decidí 
d'anar al lloc assenyalat per veure si era veritat el que en somni havia entès. I 
obtinguda la llicència d'anar una mica enfora de la ciutat per distraure's en 
companyia d'una serventa que en altre temps havia estat amb ells i sabia tot el 
que li passava, tan prompte com pogué allí se n'anà, i després de traure unes 
fulles seques que hi havia en aquell lloc, cavà on menys dura li semblà la terra; i 
no havia cavat molt que ella trobà el cos del seu míser amant encara no gens 
desfet ni corromput; conegué, doncs, clarament que la visió era certa. I llavors, 
amb profund dolor, coneixent que no hi havia res a fer plorant, si haguera pogut 
prou s'hauria emportat tot el cos per donar-li una sepultura més convenient; 
però veient que això no podia ésser, amb un coltell li separà com millor pogué el 
cap del bust, i embolicant-lo amb una tovallola i tirant terra damunt la resta del 
cos, el posà a la falda de la serventa, sense veure-la ningú, i en acabat partiren i 
ella tornà a casa seua. Ací, tancant-se amb la testa de Lorenzo dins la seua 
cambra, damunt d'ella plorà llargament i amarga, tant que la rentà tota amb les 
seues llàgrimes, besant-la mil vegades per totes bandes. Després agafà un test 
gran i bonic, d'aquests en què se sol plantar orenga o alfàbega, i la posà dins 
envoltada amb un bell drap, i en acabat, ficant-hi terra, hi plantà una mata 
d'alfàbrega de Salern, i no el regava mai amb cap aigua que no fóra la rosada, o 
de tarongina o de les seues llàgrimes; i havia pres el costum de seure sempre 
prop d'aquest test i mirar-se'l amb tot el seu desig, tal com si el seu Lorenzo hi 
estiguera amagat; i després de mirar-se’l bé, acostant- s'hi al damunt, es posava 
a plorar, i durant llarga estona plorava fins a mullar tota l'alfàbega. 
L'alfàbega, fóra per aquest mirament tan llarg i continu o per la saó de la terra 
procedent del cap descompost que hi havia dintre, esdevingué molt bella i 
olorosa. I com que la jove es comportava contínuament d'aquesta manera, els 
veïns la veieren moltes vegades; els quals s'adreçaren als germans, que es 
meravellaven de la seua bellesa marcida i del fet que els ulls li semblaven fugits 
del cap, i els digueren: 
—Ens hem fixat que ella cada dia fa el mateix. 
En oir això els germans i adonant-se'n, havent-la represa alguna vegada i no 
aconseguint res, d'amagat d'ella s'emportaren el test. I ella, en no retrobar-lo, 



amb gran insistència el demanà moltes vegades, i no essent-li tornat, sense 
cessar els planys i les llàgrimes, emmalaltí, i no demanava en la seua malaltia 
altra cosa que el test. Els joves es meravellaven molt d'aquesta insistència, i per 
això volgueren veure què hi havia dintre; i buidant-ne la terra, veieren el drap i 
en aquest el cap encara no prou consumit per a no reconèixer en la cabellera 
crespa la de Lorenzo. Ells trobaren molt estrany això i temeren que  s'arribara a 
saber; i enterrant-lo, sense dir res, sortint amb precaució de Marena i arranjant-
ho tot com si canviaren de lloc, se n'anaren a Nàpols. 
La jove, que no parava de plorar i encara de demanar el seu test, plorant es 
morí, i així tingué terme el seu desventurat amor; però al cap d'un cert temps, 
esdevingut això manifest, molta gent, algú compongué aquella cançó, que 
encara hui canta i que diu: 
Qui ha estat el mal cristià 
que m'ha pres el test, etcètera. 
 
 

Decameró. Novel·la vuitena de la vuitena jornada 

 

Dos són amics; l'un jau amb la muller de l'altre; aquest, en saber-
ho,fa amb la seua muller que aquell siga tancat en una caixa, damunt 

la qual, estant-hi l'un dintre, l'altre jau amb la muller d'aquell. 
 
Greus i penosos d'escoltar havien estat els tràngols d'Elena, però com que en 
part els donaven per justament esdevinguts, els havien seguit amb més 
moderada comsió, encara que consideraren rigorós i ferotgement implacable, 
fins i tot cruel, l'estudiant. I havent arribat Pampínea a la fi, la reina imposà a la 
Fiammeta que prosseguira; la qual, desitjosa d'obeir, digué: 
—Agradoses dones, com que em sembla que la severitat de l'estudiant ofès us ha 
deixat un poc compungides, considere convenient d'estovar els esperits agrejats 
amb alguna cosa més joiosa; i per això voldria contar-vos una novel·leta d'un 
jove, que rebé una injúria amb ànim més mansuet, i se’n venjà amb una acció 
més moderada; per la qual podreu comprendre que, quan un hom vol venjar la 
injúria rebuda, n'hi ha prou que l'ofensor reba tal com l'ase que pega a la paret, 
sense haver d'injuriar excedint-se en la conveniència de la revenja. 
Heu de saber, doncs, que a Siena, segons que m'han dit, vivien dos joves 
benestants i de bones famílies vilatanes, l'un dels quals s'anomenava 
Spinelloccio di Tavena i l'altre Zeppa di Mino, i tots dos eren veïns de Camollia. 
Aquests dos joves sempre anaven junts, i pel que mostraven, s'estimaven tant o 
més que si hagueren estat germans; i cadascun d'ells tenia per muller una dona 
molt bella. 
Ara, s'esdevingué que Spinelloccio, visitant sovint la casa de Zeppa, essent-hi 
Zeppa o no essent-hi, de tal manera intimà amb la muller d'aquest, que començà 
a jaure amb ella, i en això continuaren un bon temps abans que ningú se 
n'adonara. Anant així les coses, però, trobant-se un dia Zeppa a casa sense 
saber-ho la dona, Spinelloccio vingué a veure’l. La dona digué que ell no era a 
casa; llavors Spinelloccio, pujant a dalt tot d'una i trobant la dona a la sala, en 
veure que no hi havia ningú més, la va besar i ella a ell. Zeppa, que veié això, no 
es bellugà, i s'estigué amagat per observar on aniria a parar el joc; i al cap de 
poca estona, veié que la seua muller i Spinelloccio, ben abraçats, sc n'anaren a la 



cambra i s'hi tancaren; per la qual cosa s'enutjà molt. Però comprenent que, si 
feia soroll o qualsevol altra cosa, la seua injúria no esdevenia  menor, ans li'n 
creixia la vergonya, es posà a pensar quina revenja li era més convenient, 
perquè, sense saber-se al veïnat, el deixara satisfet. 
I després de pensar-hi llargament, semblant-li haver trobat la manera, continuà 
amagat tota l'estona que Spinelloccio estigué amb la dona; i quan aquest se 
n'anà, ell entrà a la cambra, on trobà la dona que encara no s'havia pogut 
arranjar els vels del cap, que tot jugant Spinelloccio li havia fet caure; i digué: 
—Dona, què fas? 
I la dona li respongué: 
—Que no ho veus? 
Digué Zeppa: 
—Tan bé com he vist el que no hauria volgut veure! 
I li explicà el que havia passat; i ella, amb moltíssima por, després de moltes 
històries, havent-li confessat allò que degudament no podia negar del seu 
amistançament amb Spinelloccio, li va demanar perdó, plorant. I Zeppa li digué: 
—Ja veus, dona, que has obrat malament; i si vols que et perdone hauràs de fer 
complidament tot el que t'indicaré, que és això: vull que digues a Spinelloccio 
que demà, pels volts de l'hora de tèrcia, cerque algun pretext per deixar-me i 
venir ací amb tu; i tan bon punt serà ací, jo tornaré, i quan em sentes, el fas 
entrar en aquesta caixa i el tanques dintre; i després d'haver fet això, ja et diré la 
resta que caldrà fer; i no tingues cap recança de fer això, que et promete que no 
li faré cap mal. 
La dona, per complaure'l, digué que ho faria; i així ho féu. L'endemà, trobant-se 
Zeppa i Spinelloccio junts, cap a la tèrcia, Spinelloccio, que havia promès a la 
dona d'anar-hi aquella hora, digué a Zeppa: 
—Aquest matí haig de dinar amb un amic, a qui no vull fer esperar. Per tant, 
adéu-siau. 
Digué Zeppa: 
—Però si encara falta molt per a l'hora de dinar. 
Spinelloccio digué: 
—És igual; també haig de parlar amb ell d'una qüestió, i em convé, doncs, de 
ser-hi de bona hora. 
Acomiadant-se, doncs, Spinelloccio de Zeppa, fent un tomb, es plantà a la casa 
amb la muller d'ell; i havent entrat a la cambra, no hi estigueren molt estona 
que Zeppa tornà; i quan la dona el sentí, mostrant-se tota esporuguida,l'entaforà 
a la caixa que el marit li havia dit, i el tancà dintre, i sortí de la cambra. 
Zeppa, en arribar a dalt digué: 
—Dona, que ja és hora de dinar? 
La dona respongué: 
—Sí, ja ho és. 
Digué aleshores Zeppa: 
—Spinelloccio se n'ha anat a dinar a casa d'un amic seu i ha deixat sola la seua 
dona; surt a la finestra i crida-la i digues que vinga a dinar amb nosaltres. 
La dona, tenint por per ella mateixa i per això esdevinguda molt obedient, féu el 
que el marit li indicà. La muller de Spinelloccio, després de fer-se pregar molt 
per la muller de Zeppa, hi anà, en saber que son marit no dinaria a casa; i quan 
ella arribà, Zeppa, fent-li moltes manyagueries i prenent-la amistosament per la 
mà, manà en veu baixa a la muller que se n'anara a la cuena, i entrà amb aquella 
a la cambra; i quan fou dins, girant-se enrera, tancà la porta amb balda. Quan la 
dona veié que tancava per dintre, digué: 



—Oidà, Zeppa, què vol dir això? Així, doncs, per això m'heu fet venir? Aquest és 
l'amor que sentiu per Spinelloccio i la lleial companyonia que teniu? 
I Zeppa, acostant-se a la caixa on era tancat el marit d'ella i agafant-la bé, li va 
dir: 
—Dona, abans de queixar-te, escolta el que et diré. Jo he estimat i estime 
Spinelloccio com un germà; i ahir, encara que ell no ho sap, vaig trobar que la 
confiança que li he tingut havia arribat a això: que ell jau amb la meua dona com 
ho ha fet amb tu; ara, com que l'estime, no vull altra revenja sinó igual que 
l'ofensa: ell se les ha hagudes amb la meua dona, jo me les hauré amb tu. Si tu 
no vols, aleshores l'hauré d'enxarpar, i com que no vull deixar aquesta ofensa 
sense càstig, mouré tanta brega que ni tu ni ell no estareu mai tranquils. 
La dona, en oir això, i després de molts refermaments per part de Zeppa, 
creient-lo, digué: 
—Zeppa meu, puix que la revenja ha de caure al meu damunt, ho accepte, 
sempre que, d'això que hem de fer, em faces quedar amb pau amb la teua dona, 
tal com jo, malgrat el que ella m'ha fet, vull quedar amb ella. 
I Zeppa li respongué: 
—Tingues la seguretat que ho faré: i a més d'això, et donaré un car i bell joiell 
com no en tens cap. 
 
I dit això, abraçant-la i començant-la a besar, l'ajagué damunt la caixa, dins la 
qual son marit era tancat, i ací, com li plagué, amb ella s'adelità, i ella amb ell. 
Spinelloccio, que era dins la caixa i havia sentit totes les paraules de Zeppa i la 
resposta de la seua muller, i després havia sentit la dansa trevisana que li havia 
fet damunt del cap, durant molta estona sentí tal dolor que cuidava morir; i si 
no fóra que tenia por de Zeppa, n'hauria dit de crespes a la muller, malgrat estar 
tancat. Després, rumiant que ell havia començat la malifeta i que Zeppa tenia 
raó de fer el que feia, i que envers ell s'havia portat humanament i com a 
company, per dintre seu decidí d'ésser més que mai amic de Zeppa, si ell volia. 
Zeppa, estant-se amb la dona tant com li plagué, baixà de la caixa, i demanant-li 
la dona el joiell promès, obrí la cambra i féu venir la muller, la qual no digué res 
més que: 
—Madona, vós m'heu tornat pa per fogassa —i ho va dir rient. 
I Zeppa li digué: 
—Obri la caixa. 
I ella ho féu; dins la qual Zeppa mostrà a la dona el seu Spinelloccio. I llarg seria 
de dir qui d'ells dos s'avergonyí més, si Spinelloccio veient Zeppa i sabent que 
ella sabia el que havia fet, o la dona veient el seu marit i adonant-se que ell havia 
oït i endevinat el que ella li havia fet damunt del cap. I llavors Zeppa li digué: 
—Vet ací el joiell que et done. 
Spinelloccio, eixint de la caixa, sense molts explicacions, digué: 
—Zeppa, estem en pau; per tant és bo, com deies fa una estona a la teua dona, 
que tornem a ser amics com sempre; i no havent-nos dividit altra cosa que les 
mullers, tinguem-les, doncs, en comú. 
Zeppa ho acceptà, i en la millor pau del món tots quatre dinaren junts; i 
d'aleshores endavant cada una de les dones tingué dos marits, i cada un dels 
homes, dues mullers, sense haver-hi mai raons o baralles entre ells. 
 
 

Decameró. Novel·la cinquena de la quarta jornada 



 

 Anastasio degli Onesti, molt ric per herència del seu pare i del seu 
oncle 

 

Hi havia a Ravenna, antiga ciutat de la Romanya, molts gentils homes, entre els 
quals hi havia un mosso de nom Anastasio degli Onesti, molt ric per herència 
del seu pare i del seu oncle. I estant sense dona, es va enamorar d'una filla de 
misser Pau Traversari. Era la xica més noble que ell, més ell esperava amb la 
seua conducta atraure perquè l’ estimara. Però aquestes obres, per boniques que 
eren només aconseguien enutjar  la jove, perquè ella se solia manifestar tosca, 
esquerpa i dura, tot i que potser això es devia al fet que ella posseïa una bellesa 
singular o a la seua altiva noblesa. En resum, a ella res d'ell la complaïa cosa  
que per Anastasi resultava dolorós de suportar, i quan li feia massa mal  pensava 
en matar-se. Altres vegades, quan reflexionava, es feia a la idea de deixar-la 
tranquil·la i fins i tot d’odiar-la tant com ella a ell. Però tot era en va: com més 
s’ho proposava més es multiplicava el seu amor. I, perseverant el jove en estimar 
sense mesura , als seus familiars i amics els va semblar que ell i la seua hisenda 
s’anaven a esgotar de consum.  

Per la qual cosa, moltes vegades li van pregar que se n’anara de Ravenna a 
habitar en un altre lloc per algun temps, per veure si aconseguia disminuir el 
seu amor i els seus impulsos. Anastasi es va burlar d'aquell consell, però ells 
insistien en la seua sol·licitud i a la fi va decidir complaure'ls, i va manar 
organitzar tantes maletes com si se n’anara a Espanya o a França o a qualsevol 
altre lloc remot, va muntar en el seu cavall i, en companyia dels seus amics, va 
partir de Ravenna i se'n va anar a un lloc que dista de Ravenna tres milles i es 
diu Chiassi. Un cop va haver arribat, va manar armar les botigues i va dir als que 
l'acompanyaven que es retornaren, doncs, pensava quedar-se on era. I ells van 
tornar a Ravenna. Es va quedar Anastasi i va començar a fer la més magnífica 
vida que mai es coneguera , convidant a uns o altres a dinar o sopar com era el 
seu costum.  
I va succeir que, arribant primers de maig, i fent boníssim temps i ell sempre 
pensant en la seua cruel estimada, va manar a tots els seus que el deixaren sol 
per poder meditar més a gust, i a peu es va traslladar, reflexionant, fins la 
pineda. Passava la cinquena hora del dia, i atès que ell endinsat en la pineda 
com una mitja milla, sense recordar-se de menjar ni de res, de sobte li va 
semblar sentir un grandíssim plor i queixes d'una dona. Interromput així en els 
seus dolços pensaments, va alçar el cap per veure el que fóra, i es va estranyar de 
trobar-se en plena pineda. I, a més, mirant davant seu, va veure venir, sortint 
d'un bosquet molt dens d'esbarzers i reialeses, i corrent cap a on ell es trobava, 
una bellíssima dona nua, tota esgarrapada dels esbarzers i matolls, que plorava i 
demanava pietat a crits.  
 
I dos grans i fers mastins corrien darrere seu, i quan la aconseguien la 
mossegaven. Venia darrere. sobre un negre cavall, un cavaller bru de molt irat 
rostre i amb un estoc a la mà, amenaçant de mort a la jove amb terribles i 
ofensives paraules. Aquella va posar al mateix temps meravella i espant en 
l'ànim del jove, i va sentir compassió de la desventurada, de manera que es va 
resoldre, si podia, lliurar-la de la mort i de tal angoixa. Però, trobant-se sense 
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armes, va recórrer a agafar una branca d'arbre a tall de garrot, i va anar a fer 
front als gossos i el cavaller. El qual, reparant en això, li va cridar de lluny: 
-No intervingues, Anastasi, i deixa'ns als gossos i a mi fer el que aquesta mala 
femella ha merescut.  
En això, els gossos, aferrant amb molt per els malucs a la dona, la van detenir i 
el cavaller va baixar del cavall. I Anastasi, acostant-se, li va dir: 
-No sé qui ets que així em coneixes, però et dic que és gran vilesa que un cavaller 
armat vulga matar una dona nua i tirar-li els gossos darrere com a una bèstia del 
bosc. Per cert tingues que la defensaré.  
El cavaller va respondre llavors: 
-Anastasi, de la teua mateixa terra vaig ser, i encara eres rapinyaire petit quan 
jo, a qui anomenaven misser Guido degli Anastagi, em vaig enamorar tant 
d'aquesta dona com tu ara de la Traversari. I la seua ferocitat i crueltat de tal 
manera van causar la meua desgràcia, que un dia. amb l'estoc que veus a la mà, 
desesperat em vaig matar i vaig anar condemnat a penes infernals No va passar 
molt de temps sense que aquesta, que de la meua mort es va sentir 
desmesuradament contenta, morira, i pel pecat de la seua crueltat i de l'alegria 
que li va causar la meua mort, i no s'ha penedit, va ser també condemnada a les 
penes de l'infern.  Però, després  ell va baixar per càstig,  als dos ens va ser donat 
el fugir sempre ella davant meu, mentre jo, que tant la vaig estimar, hauria de 
perseguir com a mortal enemiga, no com a dona estimada. I sempre que la 
aconseguisc, amb aquest estoc que em vaig matar, la mate. i l’òbric en canal, i 
aquest cor dur i fred en el que mai amor ni pietat van poder entrar, li arranque 
amb les altres vísceres, com veuràs prompte, i ho done a menjar a aquests 
gossos.  I, segons voluntat de la justícia i potència de Déu, no passa molt temps 
sense que, com si morta no hi fóra, ressuscitat, i una altra comence la seua 
dolorosa fugida dels gossos i de mi. I cada divendres, sobre aquesta hora, ací la 
aconseguisc i faig l'estrall que veuràs. Però no cregues que descansem els altres 
dies. doncs llavors també la seguisc i la vaig a aconseguir en altres indrets on 
cruelment va pensar i obrar contra mi. I, convertit d'amant a enemic, com veus, 
he de seguir-la així durant tants anys com ella es va portar rigorosament amb 
mi. Deixem, doncs, executar la divina justícia, i no t'oposes al que no pots evitar.  
Anastasi, en sentir aquestes paraules, va quedar tímid i suspens, amb tots els 
cabells de punta i, retrocedint i mirant la miserable jove, va començar temorós, 
a esperar el que fa el cavaller, el qual, acabant el seu raonament, com un gos 
rabiós va córrer, estoc en mà, cap a la dona (que, agenollada i sostinguda amb 
molt pels dos gossos, li demanava perdó) i amb totes les seues forces li va 
travessar el pit de banda a banda. I quan la dona va rebre el cop, va caure de 
morros , sempre plorant i cridant, i el cavaller, posant mà a un ganivet, li va 
obrir els renyons i li va traure el cor amb tot el que l’envolta, i el tirà als dos 
gossos, que el van devorar afanyosament. Quasi a l'acte, la jove, com si cap 
d'aquelles coses haguera  succeït, es va aixecar i va fugir cap al mar, perseguida i 
esquençada pels gossos. I el cavaller, tornant a muntar a cavall i requerint el seu 
estoc, la va començar a seguir i en poca estona tant es van distanciar, que ja 
Anastasi  no els va poder veure.  
I, havent vist tals coses, gran estona va estar entre complagut i temorós, i 
després li va venir a la memòria la idea que el succés podria valer-li de molt, ja 
que passava tots els divendres. I, així, havent-se fixat bé en el paratge, es va 
tornar amb la seua gent i quan li va semblar va fer cridar als seus parents i amics 
i els va dir: 
-Durant molt de temps m'heu incitat a deixar d'estimar a la meua enemiga i 



pare en les meues despeses. Estic disposat a fer-ho, sempre que una gràcia em 
concediu. I és que feu que divendres vinent misser Pau Traversari, amb la seua 
dona i filla i totes les dones de la seua parentela, i les altres que us agraden, 
vinguen a dinar amb mi. Llavors veureu per què vull això. Semblà als seus amics 
que no era cosa difícil de fer i, en tornar a Ravenna, quan va arribar el moment, 
convidaren a qui Anastasi desitjava. I, encara que molt va costar convèncer la 
dona a qui estimava Anastasi, a la fi ella va ser amb les altres.  
Va fer Anastasi que prepararen un magnífic àpat i va disposar que es col·locaren 
les taules, sota els pins, al costat del lloc on va presenciar l'angúnia de la cruel 
dona. I un cop que va fer seure a totes les taules home i dones, va manar que la 
seua estimada fóra posada davant del lloc on havia d’esdevenir el fet.  
I havent arribat l'últim menjar, el desesperat clam de la jove perseguida es 
començà  a sentir. Molt sorpresos tots, i preguntar què era, i no ho va saber dir 
ningú. Aixecant, doncs, per esbrinar què seria, van veure la dolent dona, i el 
cavaller i els gossos, i en un moment tots van estar al seu costat. S’aixecà  gran 
cridòria contra els gossos i el cavaller i molts es van avançar per ajudar a la jove. 
Però el cavaller, parlant-los com va parlar a Anastasi, no només els va moltr a 
retrocedir, sinó que els va espantar i els va omplir de sorpresa. I va fer el que 
l'altra vegada feu, i les dones presents allà (moltes de les quals, parents de la 
jove o del cavaller, no havien oblidat el seu amor i la mort de ell) miserablement 
plorant, com si elles mateixes hagueren patit el mateix. Va acabar, en fi, 
l’espectacle, i van desaparèixer dona i home, i els que allò havien vist 
s’entregaren a molts i variats raonaments.  
Però entre els que més espant van tenir va figurar la cruel jove estimada per 
Anastasi. Perquè, havent vist i sentit tot molt clarament, i coneixent que a ella 
més que a ningú aquestes coses pertocaven, ja li semblava estar fugint de la ira 
d'ell i tenir els gossos als talons. I tanta por d'això li va sobrevenir que, per no 
incórrer en el mateix, en breu va ocórrer (tan prompte que aquella mateixa 
tarda va ser) que, mudat el seu odi en amor, secretament va manar a l'estada de 
Anastasi  una cambrera de la seua confiança, pregant-li que anara a veure-la, 
perquè estava disposada a complaure’l en tot. Va resoldre Anastasi que això li 
satisfeia molt, i que, si a ella li plaïa, faria amb ella el que li plaguera, però, per 
honor de la dama, la prendria per dona. La xica, sabedora que només per culpa 
seua no era ja dona d'Anastasi, va manar contestar que estava d'acord. I 
després, servint-se de missatgera a si mateixa, va dir als seus pares que volia ser 
dona d'Anastasi, el que molt els acontentà. I al diumenge següent es va casar 
Anastasi amb ella, i es feren casaments, i molt de temps convisqué joiosament 
amb ella. I no només la por de la dama va ser factor d'aquell bé, sinó que totes 
les dones altives es van tornar porugues , i en endavant molt més que abans es 
van plegar al plaer dels homes. 
 
 
 

Decameró. Novel·la segona de la tercera jornada 

Un palafrener jau amb la dona del rei Agilulfo, la qual cosa aquest 
nota. Busca l'home i li talla el cabell, mes ell el talla a tots els altres i 

així es lliura d'una desventura. 
 



Agilulfo, monarca dels longobardos, va establir en Pària, ciutat de Lombardia, la 
base de la seua sobirania, com els seus antecessors i va agafar per dona 
Tendelinga, vídua d'Autari, també sobirà dels longobardos. 
 
La senyora era boniquíssima, prudent i honrada, però desafortunada en afectes. 
I, anant molt bé les coses dels longobardos per la virtut i la raó d'Agilulfo, es va 
esdevenir que un palafrener de la nomenada reina home de condició molt roïna 
pel seu naixement, però superior en el seu ofici, i arrogant en la seua persona es 
va enamorar intensament de la reina, i com la seua baixa condició no li impedia 
advertir que aquell amor escapava a tota conveniència, a ningú no li’l va 
declarar, ni tan sols a ella amb la seua mirada. 
 
I sense esperança alguna va continuar vivint. Però es vanagloriava amb si 
mateix d'haver posat els seus pensaments en lloc tan alt i, cremant en amorosa 
calor, es dedicava a fer millor que els seus companys el que a la seua reina 
poguera complaure. Per això, quan la reina desitjava cavalcar, el preferia d' 
entre tots el palafreners, cosa que ell tenia com un privilegi, i no s'apartava d' 
ella, veient-se afortunat si alguna vegada podia fregar-li els vestits. 
 
Però l'amor, com moltes vegades veiem, quan té menys esperança sol 
augmentar, i així li succeïa al pobre palafrener, que trobava insuportable 
mantenir el seu desig amagat, que cap esperança no ajudava. I, moltes vegades, 
no aconseguint deslliurar-se del seu amor, va pensar a morir. I, reflexionant 
com aconseguir-ho, va decidir que fóra de tal manera que es notara que estava 
per l'amor que havia posat i professava a la reina, i es va proposar que fóra de 
manera que la fortuna li donara la possibilitat d'obtenir, totalment o  en part, la 
satisfacció del seu anhel. 
 
No va desitjar manifestar res a la reina, ni expressant-li el seu amor escrivint-li, 
ja que sabia que era infructuós parlar o escriure, mes va decidir assajar si era 
possible, per enginy, amb ella ajaure's. Mes no veia un altre mitjà ni recurs que 
fer-se passar pel rei, el qual no dormia amb la reina de continu. 
 
I ell va arribar i va entrar en la seua estança, va procurar l'home esbrinar en 
quena forma i hàbit anava allà el rei i així moltes vegades, durant la nit, es va 
amagar en una gran sala del reial palau on donaven els allotjaments de la reina i 
del rei. I una nit va veure Agilulfo eixir de la seua cambra embolicada en una 
gran toca, en una mà una torxa encesa i en l'altra una vareta, i en arribant a la 
porta de la reina, sense dir res, va colpejar la fusta amb la vara una vegada o dos. 
i es va obrir la porta i li van traure la torxa de la mà. 
 
I això vist, i tornat a ser vist, va pensar el palafrener que ell ho havia de fer igual, 
i va manar que li prepararen una toca semblant a la del rei, i, proveït d'una torxa 
i una vara, una nit, després de rentar-se bé en un bany perquè la reina no 
advertís l'olor dels fems i amb ell l'engany, a la sala com solia, es va amagar. 
 
I notant que ja tots dormien, va pensar que era moment d'aconseguir el seu 
desig, o, amb alta raó, la mort que arrastrava, i, fent amb l'esca i baula que 
portava a sobre una mica de foc, va encendre la llum i, embolicat a la toca, es va 
apropar al llindar i dues vegades va cridar amb la vara. Va obrir la porta una 
somnolenta cambrera, que li va retirar la torxa i va apartar la llum i a ell, sense 



dir res, va trassar la cortina, es va traure la capa i es va ajaure on la reina 
dormia. Amb gran desig  la va prendre als seus braços, i, fingint-se contorbat 
per saber que en aquests casos mai el rei no volia sentir res, sense res dir ni que 
no li diguessen, va conèixer carnalment diverses vegades la reina aquella nit. 
L'afligia partir, però comprenent que el molt retardar-se podia tornar-lo en 
tristesa el delit obtingut, es va aixecar, es va posar la toca, va empunyar la llum i, 
sense parlar res, se'n va anar i va tornar al seu llit tan prest com va poder. 
 
I amb prou faenes havia arribat allà quan el rei, alçant-se, va anar a la cambra  
de la reina, de la qual cosa ella es va meravellar molt, i entrant al llit i 
alegrement saludant-la, ella, adquirint desvergonyiment amb la joia del seu 
marit, va dir: -Senyor, quina novetat és la d'aquesta nit? Fa uns  instants que 
vau partir de mi i més que de costum heu estat amb mi, i tan prompte torneu? 
Mireu el que feu. 
 
En sentir tals paraules, el rei va presumir que la reina havia estat enganyada per 
alguna similitud de persona i costums, però com a discret, en l'acte va pensar 
que, ja que la reina no ho havia advertit, ni ningú més, no valia més no fer-s'ho 
comprendre, el que molts necis no haguessen fet, sinó que haurien dit: "Jo no 
vaig ser. Qui sap com se'n va anar i com va venir? " Del que haurien difamat 
moltes coses amb les quals hi haguera la innocent dona patit, i fins i tot potser li 
vinguera en desig el tornar a voler el que ja havia sentit. I que, callant-ho, cap 
afront no li podia inferir. I així el rei va respondre, més torbat en el seu ànim 
que al seu semblant les paraules: 
 
No us semble, dona, home capaç d'estar una vegada ací i tornar després? -Sí, 
senyor meu, però, amb  tot, us pregue que mireu per la vostra salut. Llavors va 
dir el rei: 
-Em plau seguir el vostre consell i, per tant, sense més ni més molèstia donar-
vos, torne. 
 
I, amb l'ànim ple d'ira i de mal tarannà pel que ja sabia que li havien fet, va 
prendre la seua toca, va eixir de l'estança i va resoldre amb sigil trobar a qui tan 
lleig encàrrec li fes, imaginant que havia de ser algú de la casa i que no havia 
pogut eixir d'ella. I així, encenent una llumeneta en una llanterneta, se'n va anar 
a una casa molt llarga que hi havia al seu palau sobre les quadres i en la qual 
dormien quasi tots els seus servents en diferents llits. I estimant que al que 
haguera fet el que la dona deia no li hauria cessat encara l'agitació de pols i cor 
pel recent afany, amb cautelosos passos, i començant per un dels principals de 
la casa, a tots els va anar tocant el pit per saber si els bategava el cor amb molt. 
 
Els altres dormien, però no el que havia jagut amb la reina, pel qual, veient venir 
al rei i imaginant el que buscava, va començar a témer molt, en termes que als 
batecs anteriors del seu cor es van agregar més, per allotjar la ferma creença de 
que, si el rei alguna cosa notava, el faria morir. 
 
Diverses coses li van bullir en el pensament, però, observant que el rei anava 
sense armes, va decidir fingir que dormia i esperar el que s’esdevinguera. 
 
I havent donat el rei moltes voltes, sense que li semblara trobar el culpable, va 
arribar al palafrener, i observant que el cor li bategava fort, es va dir: "Aquest 



és". Però com no volia que ningú s'adonara del que pensava fer, es va 
acontentar, usant unes tisores que portava, tallar part dels cabells, que llavors 
s'emportaven molt llargs, a fi de poder reconèixer-lo al següent dia; i, això fet, va 
tornar a la seua cambra. 
L'home, que tot ho havia sentit i era maliciós, va comprendre per què l’havia 
assenyalat així i, sense esperar a més, es va aixecar i, buscant un parell de tisores 
que hi havia a l'estable per al servei dels cavalls, a tots els que allà jeien 
caminant sense soroll, els va tallar part del cabell per sobre de l'orella i, sense 
ser sentit, es va tornar a adormir. 
 
El rei, en aixecar-se al matí. va manar que, abans que les portes del palau 
s'obriren, se li presentara tot el servei; i així es va fer. I havent-hi tots davant del 
rei amb el cap descobert, i veient a quasi tots amb el cabell d'anàloga manera 
tallada, es va meravellar i va dir per a si: "El que vaig buscant, encara que siga 
de baixa condició, mostra tenir molt de sentit". I, reconeixent que no podia 
descobrir, sense escàndol, al que buscava, i no volent per petita revenja sofrir 
gran afront, va resoldre amb curtes paraules fer-lo saber que ell havia reparat en 
les coses ocorregudes i, tornat a tots, va dir: -Qui ho va fer, no ho faça més, i 
aneu amb Déu. 
 
Un altre els hauria fet interrogar, turmentar-los, examinar-los i insistir-los, i així 
hauria descobert el que tots han d'ocultar, i en descobrir-ho, encara que 
prenguera sencera revenja, hauria augmentat el seu afront i empenyorada 
l'honestedat de la seua dona. Els que les seues paraules van sentir es van 
esbalair i llargament van tractar entre si del que el rei havia volgut significar, 
però ningú no va entendre res, llevat d'aquell que tenia motius per a això. El 
qual, com discret, mai, mentre va viure el rei, no va aclarir el cas, ni mai més la 
seua vida amb tan acte exposat va confiar a la Fortuna.  

 

 

Les mil i una nits 
 

Dos gossos negres  

Això era i no era un comerciant que anava pel camí amb dos gossos negres i un 
dia se li va asseure al costat un jove que es va interessar per aquesta estranya 
companyia. 
– Doncs si vols saber la història dels gossos, pren-t’ho amb paciència i para 
atenció perquè és molt llarga. 
I va iniciar el relat: 
“Has de saber que aquests dos gossos són els meus dos germans grans. El meu 
pare era un bon comerciant , que en morir, ens va deixar als 3 germans una 
quantitat respectable per començar els nostres negocis. Però vet ací que el gran, 
un bon dia, va decidir aventurar-se, va tancar la botiga i es va llançar al camí a 
buscar fortuna. Al cap d’un any sense veure’l se’m va presentar brut i pollós, 
tant que em va costar reconèixer-lo: 
– I doncs, germà, com t’han anat les teues empreses?- li vaig preguntar després 
d’haver-lo fet sar a la rerebotiga. 
– Per què vols humiliar-me?- respongué amb posat ofès- Que no ho veus prou 
amb la meua indumentària? 
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Vaig tancar la botiga, vaig despullar-lo, li vaig oferir el meu bany i els meus 
vestits. Mentrestant vaig revisar el balanç del darrer any del meu comerç i com 
que havia estat molt bo, vaig decidir oferir-li la meitat al meu germà perquè 
poguera començar altre cop. 
Va passar el temps i aleshores va ser el germà mitjà qui em va venir a explicar la 
seua dèria: volia tancar el seu negoci i embarcar-se amb nous projectes a 
l’estranger. Naturalment jo vaig intentar desenganyar-lo, però sense èxit. 
Després d’un any sencer sense tenir-ne noves, es va presentar com el germà 
gran, brut , espellifat i amb aspecte derrotat. Vaig acollir-lo de la mateixa que ho 
havia fet , i , com que crec que tots mereixem una segona oportunitat, li vaig 
oferir la meitat dels guanys d’aquell any. 
Quena va ser la meua sorpresa, quan un any més tard em van comparèixer tots 
dos per intentar convèncer-me que els acompanyara en un nou projecte a 
l’estranger. M’hi vaig resistir tant com vaig poder, vaig aguantar cinc anys, però 
tant i tant van insistir que al final els vaig fer cas. Però les sorpreses no s’havien 
acabat: quan estàvem en plena preparació del viatge, em van confessar que tots 
dos estaven arruïnats! Vaig decidir ser generós i vaig tornar a dividir el meu 
capital en dues parts i els en vaig donar la meitat. 
– Germans, no arrisquem tot el nostre capital. Us propose que amaguem una 
part considerable a un lloc segur perquè si les coses no ens van bé, sempre ens 
quede la possibilitat de tornar a començar. 
Així ho vam fer, i acabats els preparatius, ens vam embarcar en direcció al Caire. 
Després d’un mes de navegació, vam arribar a bon port i vam mercadejar amb 
molt èxit: jo vaig vendre tots els meus gèneres i vaig guanyar deu per un. 
Després vam comprar productes del país per transportar-los i vendre’ls al 
nostre. 
Quan ja estàvem a punt d’embarcar per al retorn, em vaig trobar al port una 
dona molt bella pobrament vestida. Se’m va acostar, em va besar la mà i em va 
pregar que l’embarquara amb mi. Al principi tenia molts dubtes, però ella va fer 
servir arguments tan raonables que vaig acabar acceptant la seua proposta. La 
vaig fer rentar i vestir noblement i m’hi vaig casar. Durant la travessa vaig 
descobrir que tenia moltíssimes qualitats i me’n vaig anar enamorant. Els meus 
germans, però, es van engelosir . Ells no havien sabut negociar tan bé com jo, i 
no s’havien casat. La seua mala voluntat va anar creixent i van aprofitar una nit, 
quan dormíem per llançar-nos a la meua dona i a mi al mar. 
Sort en vaig tenir de la meua esposa! Va resultar que era una fada que em va 
salvar i portar a una illa. 
– Espòs meu, salvant-te la vida he pogut recompensar tot el bé que m’has fet!- 
em confessà- Quan et vaig veure al port , em vaig enamorar bojament de tu; vaig 
voler provar la teua vàlua i per això em vaig disfressar de pobra. Tu et vas 
mostrar molt generós en acceptar-me, però ben prompte em vaig adonar de la 
maldat dels teus germans. No em sentiré tranquil.la fins que no els haja castigat 
amb la mort. 
Vaig escoltar meravellat les seues paraules, però quan va arribar al càstig no 
vaig poder evitar de protestar. 
– Senyora, segurament teniu raó pel que fa als meus germans. Però us suplique 
que els perdoneu, per molts motius que tinga per voler-los mal, no puc arribar a 
desitjar la seua mort. 
Ella no hi estava d’acord, volia enfonsar el seu vaixell i deixar que moriren 
ofegats. Al final vaig aconseguir calmar la seua ira i al cap d’uns instants em vaig 
trobar transportat al terra de casa meua, ella m’acompanyava, però va 



desaparèixer de forma sobtada. Vaig baixar a la plaça on hi havia la meua 
botiga, i la vaig obrir com si es tractara d’un dia normal i corrent. Els veïns van 
venir a saludar-me i es van interessar pel meu viatge, però com que no sabia què 
dir-los vaig respondre amb evasives. Vaig baixar a casa i allí vaig retrobar la 
meua esposa, la fada , i dos gossos negres que em seguien anara on anara. 
– D’on han eixit aquests gossos negres ? –vaig preguntar. 
– No t’estranyes- em va respondre la meua esposa- Aquests dos gossos negres 
són els teus germans. Una de les meues germanes els ha transformat i ha 
enfonsat el seu vaixell. Estan condemnats a viure així deu anys, aquesta és la 
penitència que mereix la seua perfídia. 
Dit això va desaparèixer la fada i m’he passat aquests 10 anys sense veure-la. 
Hui és el darrer dia de la pena, i per això m’he posat en camí” 
Tot seguit la Terra es va estremir i va aparèixer l’esposa del vell que va 
pronunciar unes paraules màgiques. Immediatament els gossos van recuperar la 
seua forma humana i es van abalançar damunt del seu germà , amb llàgrimes als 
ulls , tot implorant el perdó. 
La seua pena semblava tan sincera que hauria estat injust no acceptar el seu 
penediment. 
A partir d’aquell moment van viure tots quatre en pau, harmonia i felicitat. 
El càstig sovint és indispensable per salvar de la perdició  alguns nens i  molts 
homes. 

El collaret de diamants  

Vet ací una vegada tres germans sabaters que vivien a Egipte, a oïdes dels quals 
havia arribat la notícia que havien desaparegut les tres filles del rei. Deien que 
estaven amagades a una torre encantada i que el monarca havia promès que qui 
fóra capaç de traure-les de la seua presó s’hi podria casar. Ai, las, però si els 
temeraris no tenien èxit , ho pagarien amb la vida! 

Els tres sabaters, engrescats pel més petit, van sol.licitar una audiència reial. 

– Ja teniu ben present a què us exposeu?- va dir el rei- perquè si no us en sortiu, 
us costarà la vida! 
– Senyor- va respondre el petit dels tres germans- coneixem els termes del 
nostre compromís, i hi estem disposats? L’únic problema és de recursos: 
nosaltres som tan pobres que fins i tot el més bàsic ens fa falta! 
El rei es va mostrar generós quan aquest germà li va demanar una quantitat 
important. Quan la van rebre van eixir a buscar la torre. No era molt lluny, però 
sí que semblava inexpugnable:tenia forma circular, no hi havia ni portes , ni 
finestres i s’acostava als 300 metres. 
Els dos germans més grans es van desanimar i van acusar l’altre d’haver 
acceptat un repte massa difícil que els costaria la vida 
-No us desanimeu, ben prompte descobrireu que allò que sembla difícil, es pot 
tornar fàcil si teniu paciència i bon cor. 
Van tornar a ciutat i van comprar totes les cordes que hi van poder trobar, les 
van carregar a deu carros diferents i també van adquirir claus de 25 centímetres 
de llarg que van situar a uns altres cinc carros. 

Arribats a la torre, el petit va començar a fixar els claus al voltant , quan tenia fet 
un tomb, hi anusava la corda, i en feia un altre més amunt. Van continuar així 
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fins a una alçada d’uns 100 metres, on van descobrir una finestra. Aleshores van 
canviar de tàctica: el germà petit va ordenar que es deixara caure cap a l’interior 
una corda tan llarga com calguera per arribar al terra. Es va fer lligar per la 
cintura i es despenjar ,amb l’advertiment que quan els germans notaren que ell 
tibava la corda, comencaren a recollir-la perquè les princeses poguaren eixir. 

Quan el jove va arribar al terra d’aquell pou, es va trobar una cambra 
luxosament endreçada, amb les parets cobertes de marbre i de pòrfir; però el 
més curiós de tot era la claror que inundava la sala: semblava que les parets 
foren de vidre. Va entrar a les cambres decorades amb un luxe que ell no havia 
vist mai de tant enlluernador com era. Finalment va veure una porta d’or que li 
barrava el . Hi va tustar i encara que amb prou faenes l’havia tocada, va sonar de 
forma aterradora… i es va obrir. 

– Com has gosat arribar fins ací, desgraciat?- li va preguntar una de les 
Princeses segrestades- No saps que et pot costar la vida? 
– He vingut a salvar-vos i encara que em costara no una vida, sinó cent, tornaria 
a fer el mateix, per tal de poder-vos tornar amb el vostre pare. 
– Doncs aprofitem que el geni que guarda la torre no hi és: vine. 
I el va portar a una sala on hi havia moltes armes. 
– Veus totes aquestes eses? Doncs si el geni arriba abans que hàgem pogut 
escapar, tan prompte el veges venir, agafa aquesta esa rovellada i escantellada ,i 
amb ella procura tocar-lo. Sobretot , sobretot, vigila que ell no et toque amb la 
seua llança; si fóra així, estaries perdut. 

Dit això va entrar a buscar les seues germanes i el jove va lligar la corda a la 
cintura de la primera , i va ser el senyal perquè la pujaren. I així amb les altres 
dues , sense problemes. Quan la més petita ja era a la finestra va dir al seu 
salvador: 

– Tingues, pren aquest collaret, té uns diamants especials, que no poden ser 
falsificats, ni se’n pot trobar d’idèntics; gràcies a ell et reconeixeré , perquè no 
em vull casar amb cap altre. No oblides els meus consells, evita el perill i quan 
estigues a punt de pujar, lliga la corda a qualsevol d’aquests objectes i ja veuràs 
què passa. 
Va pujar la Princesa i tot seguent les seues instruccions, va lligar la corda a un 
moble que deuria pesar més o menys el mateix que ell. 

Just havia recorregut el moble la meitat de la distància necessària, quan la corda 
es va trencar i el moble va caure i es va esmicolar. 

– Déu meu- va pensar el jove- quina una m’he estalviat! Com pot ser que els 
meus propis germans m’hagen traït tallant la corda ! 
I per si no n’hi havia prou, just en aquell moment, se li va presentar davant un 
gegant horrible. Feia uns catorze metres com a mínim, tenia el cap de voltor, el 
cos d’home, però en comptes de mans tenia urpes, i peülles de bou, per peus. 
– Com has gosat venir fins ací, home infame?- va grunyir el monstre- Moriràs 
ara mateix i el teu cos servirà de menjar als meus animals preferits! 

El jove no es va espantar, va recordar les paraules de la Princesa i va anar 
reculant fins arribar a l’armeria. Un cop allà , d’un salt va agafar l’esa rovellada i 



va ferir el geni, sense que aquest tinguera temps de reaccionar. Només tocar-lo, 
el monstre va cridar i va caure esmorteït a terra. 

I al lloc on havia caigut el geni va aparèixer una jove molt bella, que va dir al 
sabater: 

– Què desitges? Tinc l’obligació de servir-te en tot el que em demanes. 
– Per començar, trau-me d’ací; després dóna’m armes de cavaller, el millor 
cavall negre , i per acabar digues-me on són els meus germans. 
Tal dit, tal fet: les dues primeres peticions concedides. 
– Els teus germans- va dir aquella jove- es casen demà amb les dues Princeses 
més grans. Com que tothom creu que ells dos han estat els salvadors de les 
Princeses, el rei els ha omplert d’honors i demà se celebra un torneig amb motiu 
de les seues bodes. Encara que la petita no parava de plorar, el seu pare ha 
decidit que també es case , ho farà amb un cavaller de la seua cort. Ella, però, no 
ho accepta i diu que només es casarà amb aquell que porta la meitat del collaret 
que ha perdut; com que ets tu , qui el té , doncs t’haurà d’esperar. 

– Doncs necessite que faces endarrerir els casaments i també que faces que 
qualsevol argenter de la ciutat es presente davant del rei dient que ell té un 
collaret semblant al de la Princesa. 

– No et preocupes, que el que m’has demanat, ja està fet. 

El jove va entrar a la ciutat, se’n va anar a un hostal i es va canviar de 
vestimenta. Després es va encaminar al carrer dels argenters, on aquests tenien 
els seus obradors. A la porta d’un d’aquests, va veure un home amb posat trist 
que li va preguntar: 

– Què teniu senyor? 
– Què he de tenir ? El dimoni de la supèrbia que m’ha pujat al cap i em porta a 
afirmar que jo tinc la meitat d’un collaret, del qual la princesa Inda en té l’altra, i 
no sé com eixir-me’n! 
– Ui, qui poguera plorar amb els teus ulls! Això us preocupa?- l’intentà 
tranquil.litzar el jove sabater- jo en tinc un d’igual. No en tingueu cap dubte. Si 
voleu podem entrar a la vostra botiga i us l’ensenyaré. 
Van entrar a l’obrador i el jove, mentre li mostrava el collaret que havia guardat 
amb primor, li digué: 
– ¿És o no és com l’altra meitat de la joia que té la princesa Inda? 
– En efecte! 
– Doncs bé, aquest collaret el portareu demà , després del torneig que ha estat 
suspès hui per causes desconegudes. 
Al dia següent el jove sabater va participar en les justes anunciades, i va vèncer 
els seus germans. Quan la princesa li anava a donar el premi, el jove va 
descobrir el seu rostre i li va dir en veu baixa: 
– Aquesta vesprada vindrà un argenter amb la meitat del collaret que vós em 
vau donar. Desmentiu-lo davant de tots, expliqueu per quina raó va anar a parar 
a les meues mans; jo seré allà i si encara us ve de gust complir la paraula que em 
vau donar a la torre, podrem viure feliços fins al final de la nostra vida. 
Tal com havia avisat, a la vesprada, l’argenter es va presentar davant del rei amb 
la seua joia, i el monarca li digué: 



– Teua és la meua filla, tal com ho havia promès. 
– Perdoneu, pare i senyor- l’interrompé la princesa Inda- Aquest senyor no és 
l’autèntic amo del collaret. I per provar-ho, ara us n’explicaré les raons. Confie 
que em creureu. 

Inda va relatar tota la història del seu desencantament i el de les seues 
germanes. 

– És veritat el que dius?- va preguntar el rei. 
– Tan cert com que els suposats salvadors són incapaços de desmentir el seu 
germà petit. 
Llavors aquest es va avançar i, tot descobrint-se, va narrar totes les peripècies 
que havia hagut de viure d’ençà que havia salvat les princeses. Com a prova 
final, va presentar al rei l’esa rovellada amb què havia matat el Geni segrestador. 
Quan el rei va saber tot això, va decidir que havia de castigar els dos germans 
culpables i premiar , l’innocent. Va desterrar els dos traïdors, i va casar el jove 
sabater amb la princesa Inda. Però com que el petit era generós i gens rancorós, 
va pregar al rei que perdonara els seus germans . I des de llavors que són feliços 
i mengen anissos. 

 

Tot fent volar coloms 

 

En una ciutat molt llunyana, que potser ni tan sols coneixeu, hi havia un asceta 
que vivia gràcies a la caritat d’un noble. No és que tinguera grans luxes, no, els 
ascetes ja ho tenen ,això, que viuen dedicats a la meditació. Cada dia rebia dos 
rosegons de pa, una mica de mantega i de mel. Però no se sentia molt 
desafortunat perquè en aquella època poca gent tenia mantega i es comprava 
molt cara. Prudent i estalviador, la guardava en un tupí que tenia penjat sostre 
de la seua cabana. Una nit que se sentia molt sol va començar a fer cabòries 
Quan el tupí siga ple, vendré la mantega i com que me la pagaran molt bé, podré 
comprar una ovella i un marrà. De ben segur que amb el temps criaran i acabaré 
tenint un ramat. Llavors me’l vendré per adquirir un terreny on faré construir 
una mansió amb un gran jardí. Per tenir-ne cura, necessitaré un bon servei. Un 
senyor com aquest necessitarà un armari nou amb vestits de valor. Quan ho 
sàpiga el rei, no s’ho pensarà dos cops i em casarà amb la seua filla preferida. 
Farem un gran convit sense estalviar despeses: un gran banquet, músics, 
saltimbanquis… La meua esposa serà tan feliç vivint amb un home tan ric que 
m’honorarà amb un fill al cap de nou mesos. De tal pare no podrà eixir un fill 
menys valuós, serà un savi que dominarà totes les àrees de la ciència i pobre 
d’ell que no m’obeïsca” 
Mentre pensava això, de forma instintiva, va aixecar el bastó per amenaçar-lo i , 
de forma accidental va donar un cop al tupí, que es va esmicolar. 
– Alça, tota mantega per sobre meu- va exclamar. 
– Per això, majestat, l’home no s’ha de deixar dur per la fantasia, sinó trepitjar 
amb els peus a terra. 
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