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El naixement d´en 
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Braulio Foz:  

- Beneït sigui Déu! 

Encara sort que jo, Braulio Foz, 

he escrit aquest llibre. 

Un llibre que recull totes les aventures 

que va viure de veritat, 

el nostre protagonista, en Pere Saputo. 

El gran Pere Saputo, amb totes virtuts i talent! 

 

Per aquest llibre que he escrit, 

qui em pagarà el món? 

M´és igual. 

No he escrit el llibre per interès. 

La meva recompensa és saber que és un llibre 

que agradarà a molta gent. 

 

Un llibre que llegiran i gaudiran 

persones joves i velles, 

persones llestes i no tan llestes, 

en els pobles o en les ciutats. 

 

Quina bona estona que passarà la gent, 

quan el llegeixi a prop de la xemeneia 

encesa a l’hivern! 

Per això, estimat lector, 

t´aviso que amb aquest llibre t´entretindràs. 

 

  

Aquesta expressió 
significa Gràcies a 
Déu. S´utilitza per 
alegrar-se per 
alguna cosa que 
ha succeït. 
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La nostra història comença a Almudévar, 

un poble d’Aragó que es troba a 18 quilòmetres d´Huesca. 

En el poble hi havia una donzella que vivia sola, 

perquè al complir 15 anys 

els seus pares van morir. 

Els seus pares es deien l´Antonio i la Juana. 

 

Aquesta donzella era pobre 

i només tenia la seva casa 

al carrer que es deia: el Forn de les afores. 

Treballava de bugadera i cuinera 

en casaments i festes. 

Animava a tot el món, 

cantant i tocant la pandereta amb alegria. 

 

Era una dona intel·ligent, parladora, 

polida i amable. 

No tenia enveja de la gent rica 

i no desitjava coses dolentes a ningú. 

Una dona estimada i respectada al poble 

per ser una dona honrada, casta i pudorosa. 

 

La seva cara era rodona, ni maca ni lletja, 

el seu cos prim amb algun quilo de més. 

Vestia amb roba elegant. 

  

Les donzelles eren 
dones joves i verges. 
Una persona verge   
és una persona          
que no ha tingut 
relacions sexuals. 

Una bugadera és una 
persona que treballa 
rentant roba. 
 

Una persona honrada 
és una persona que 
no fa cap mena de 
mal a altres persones. 

Una persona polida  
és una persona que 
cuida molt la seva 
higiene. 

Una dona casta              
i pudorosa és una 
persona que es 
vesteix amb roba 
discreta i evita les 
provocacions. 
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Una dona atractiva per a la gent del poble, 

que tenia molts pretendents. 

Alguns dels pretendents eren persones riques 

Però a tots ells els deia que no volia casar-se 

i ho deia de manera que a cap els ofenia. 

 

Aquesta dona no volia amors, ni casar-se, 

Perquè quan començava a ser mossa, 

una gitana del poble li va explicar una profecia: 

 

Gitana: 

- Si et cases, hi haurà espòs, 

llàgrimes, pena i dolor. 

Concerta sola el teu amor 

i el fruit serà generós. 

 

Llavors, la dona 

va decidir que mai es casaria. 

 

Quan va complir 20 anys, continuava soltera. 

La gent del poble la miraven estrany, 

perquè una dona de la seva edat 

ja hauria d’estar casada 

i amb diversos fills o filles. 

 

  

Aquesta profecia 
significa que les dones 
que es casen viuen 
pitjor que les dones 
solteres. 

Ser mossa significa 
complir 14 anys. 
Aquesta expressió vol 
dir que la nena es feia 
més gran. 
 

Un pretendent és    
una persona que vol 
tenir una relació 
amorosa amb una 
altra o volen casar-se. 

Ofendre és fer que 
una persona se senti  
humiliada.                    
Quan algú s´ofèn, se 
sent malament per 
algun comentari que 
algú li ha dit. 

Fer una profecia és 
endevinar el futur. 
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De cop i volta, un dia, la dona va despertar 

i estava embarassada de 6 mesos. 

La gent del poble es va sorprendre per la notícia. 

Al principi no creien que fos veritat. 

Però sabien que era una dona honesta 

i en veure la panxa inflada, 

no tenien dubtes de que estava embarassada. 

 

Passat un temps, va donar a llum a un nen 

Era un nen gran i bonic. 

La gent tenia molta curiositat 

per saber qui era el pare. 

 

Gent d´Almudévar: 

- Qui és el pare? 

 

Mare: 

- Ara com ara és meu i de Déu. 

 

Ella sempre responia el mateix. 

El justícia i el capellà del poble 

insistien a saber qui era el pare, 

però ella sempre responia el mateix. 

 

Mare: 

- És meu i de Déu. 

 

Així que ningú va preguntar més. 

La gent creia que era un miracle. 

Una persona honesta 
és una persona que 
sempre diu la veritat. 

Donar a llum és al 
moment del part. 

El justícia era una 
persona que 
s´encarregava de 
resoldre problemes 
entre veïns i veïnes. Era 
una persona molt 
respectada i amb 
autoritat. 
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El dia que van batejar al nen, 

cap home volia ser el padrí. 

Llavors el justícia i el síndic 

van reunir a tots els veïns i les veïnes 

i van fer una proposta 

per decidir qui seria el padrí. 

 

Justícia: 

- Benvolguts veïns d´Almudévar! 

Tots sabeu que la filla de l´Antonio i la Juana, 

del carrer Forn de fora, 

ha tingut un fill 

i no té padrí pel seu bateig. 

 

Per decidir qui serà el padrí, 

Ho decidirem a sort 

de la següent manera: 

Tots els noms de cada veí i veïna 

s´escriuran en un paper. 

Posarem els papers amb els noms escrits 

en aquest cub i després els barrejarem. 

 

Els 3 primers papers que jo agafi 

seran els possibles padrins del nen. 

Tot el món haurà de votar 

a una de les 3 persones 

per a que sigui el padrí. 

La persona que més vots tingui 

serà el padrí del bateig. 

El padrí en un bateig 
és una persona que té 
la funció de protegir   
al nounat. És com un 
segon pare. 

El síndic era un 
representant de 
l´ajuntament en els 
pobles. 
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 Gent d´Almudévar: 

- Bé, bé! 

 

Van treure els noms de dos homes 

i el nom d´una dona. 

Tot el poble va votar a la dona, 

menys 6 persones que van votar als homes. 

 

Era una dona jove també 

i la gent del poble la va acceptar 

com a padrina del bateig, 

excepte un home ric cregut 

que no veia bé que una donzella fos la padrina. 

 

La padrina i la seva família es van posar molt contents. 

Al nen el van anomenar Pere 

i va ser molt estimat per tots els veïns i veïnes. 

 

La gent va estar diverses setmanes 

parlant sobre el naixement d´en Pere. 

 

  

Una persona creguda 
és una persona 
orgullosa i que es 
creu millor a les altres 
persones. 
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Curiositats del capítol: 

 

Pàgina web de l´Ajuntament 

d´Almudévar (Patrimoni)  

Disc de música Pere Saputo:      

L´Orquestina del Fabirol va gavar un 

disc sobre La Vida d´en Pere Saputo.             

La cançó “Bienvenida la Agudeza” 

està inspirada en aquest capítol.  

 

 

 

 

https://www.almudévar.es/municipio
https://www.almudévar.es/municipio
http://fabirol.com/pedrosaputo/

