
 

   Capítol 3 

En Pere Saputo 

es converteix en el nen 

més fort 
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Braulio Foz: 

- Al complir 9 anys d´edat, 

en Pere seguia sense anar a l´escola. 

La seva mare estava molt trista i ho sentia molt, 

però es callava i resava molt a Déu. 

 

Mentrestant, en Pere seguia jugant tota l´estona. 

Jugava a la pilota, corria 

i saltava per camps i carrers. 

Era un nen molt ràpid 

que pujava amb facilitat a les teulades 

de les cases més altes del poble. 

Es posava de peu en el ràfec de les teulades 

I sense perdre l´equilibri, 

gaudia mirant el carrer. 

 

Un dia, ajudat per altres rapinyaires, 

va pujar a la teulada d´una casa 

que estava unida per una taula prima de fusta 

a la teulada de la casa del costat. 

Pere, passava una i altra vegada per la taula, 

ballant mentre creuava 

i corria al coix coix per ella. 

Feia mil moneries. 

 

  

El ràfec és la vora 
de la teulada. On 
s´ajunta la paret i 
la teulada. 

En aquesta frase, 
rapinyaires significa 
altres nens.  
Aquesta paraula 
s’utilitza   per 
anomenar als nens 
petits. Una 
rapinyaire és una  
au. Per exemple,       
el voltor. 

Córrer al coix coix 
és córrer a peu 
coix. Un joc en el 
que saltes amb una 
sola cama 
recolzada en el 
terra. 

Fer moneries es 
comportar-se de 
manera graciosa i 
inquieta. 
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A part de jugar, també anava al camp 

per veure treballar als llauradors, 

Pere feia moltes preguntes als llauradors, 

sobre les coses que cal fer en el camp: 

com conrear la terra en cada estació de l´any 

o els tipus de plantes que hi ha. 

 

Era un nen molt parlador, 

molt semblant a la seva mare. 

També en el seu aspecte s´assemblava a la seva mare. 

Tenia una cara bonica, 

era bona persona, 

es notava en els seus ulls, 

i era graciós i honest. 

Tot el poble estava encantat amb ell. 

 

Un dia, es va barrallar amb Geronimillo 

i en Pere va perdre la baralla. 

Geronimillo era un nen de la mateixa edat que en Pere. 

El pare d´en Geronimillo era llaurador. 

Després de la baralla, en Pere va marxar a casa 

i molt trist li va dir a la seva mare: 

 

Pere Saputo: 

- Avui he renyit amb Geronimillo 

i m´ha guanyat. 

No sé per què, mare. 

No és més alt que jo 

i tenim la mateixa edat! 

Un llaurador és 
una persona que 
treballa cultivant 
el camp. 
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La seva mare no sabia  que respondre´l 

i va estar una bona estona pensant 

en alguna cosa a dir per consolar-lo. 

Al final, se li va ocórrer una cosa:  

 

Mare: 

- Geronimillo, ajuda al seu pare en el camp. 

Com és llaurador, és fort. 

Encara que és de la teva mateixa edat, 

ell està més entrenat que tu. 

 

En Pere va entendre el que li deia la seva mare 

i va decidir que volia ser més fort. 

Aquell mateix dia, va anar a parlar amb el seu padrí 

que era el marit de la seva padrina de bateig. 

 

Pere Saputo: 

- Padrí, necessito que em portis 

5 o 6 pedres grans i pesades 

amb el teu carro. 

 

El seu padrí, que veia a en Pere Saputo 

com si fos el seu propi fill, 

va agafar 7 pedres grans amb el seu carro 

i les va deixar en el corral de casa d´en Pere. 

Va ser un treball dur per al seu padrí 

i per a 6 bastaixos que el van ajudar. 

  

Consolar és ajudar 
a una persona al 
fet se li passi un 
disgust. 

Un carro és una 
eina que serveix 
per empotar coses 
i es tira amb ases 
o cavalls d‘ell. 

El corral és el lloc 
on hi ha el bestiar i 
els animals a les 
cases dels pobles. 
Solen ser espais a 
l'aire lliure. 

Un baitaix és una 
persona que porta 
embalums d´un lloc 
a un altre. 
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Des d´aquell dia, en Pere va començar a entrenar amb les pedres. 

Per fer-se més fort, 

movia les pedres grans amb una palanca 

i les pedres més petites, les agafava amb les seves mans 

i les canviava de lloc. 

Feia molt esforç, suava i jurava constantment. 

 

En el corral, hi havia dues destrals velles 

i en Pere va demanar que les afilessin. 

A vegades, en lloc de moure pedres, 

agafava una destral 

i començava a fer talls a unes fustes 

i troncs que tenia al corral. 

Un dia, en Pere li va demanar a un veí 

que li donés un martell 

per trencar les pedres més grans. 

 

Durant 4 mesos va estar entrenant-se 

tots els dies sense descans. 

Un dia, va voler provar la seva força 

i va cridar a en Geronimillo per tonar a lluitar 

 

En Geronimillo no volia lluitar, 

però en Pere va insistir i fins i tot va amenaçar. 

 

Pere Saputo: 

- Geronimillo! 

Vine a lluitar amb mi ara 

o t’arrossegaré com a un gat mort. 

En aquest cas,  
jurar significa dir 
paraules 
malsonants en veu 
alta. 

Una destral és una 
destral petita. 

Aquesta expressió 
significa que en 
Pere vol pegar a 
Geronimillo per 
fer-li molt de mal i 
guanyar la baralla. 
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Els dos nens van començar a lluitar amb ganes. 

Aquest cop va guanyar en Pere Saputo anb molta facilitat. 

Llavors, en Pere volia saber si podia guanyar 

a altres nens del poble, 

i va començar a lluitar amb nens majors que ell. 

 

En Pere sempre guanyava les lluites, 

en Pere estava content de ser el nen més fort del poble. 

Un dia al tonar a casa va parlar amb la seva mare. 

 

Pere Saputo: 

- Mare, veig que em vas dir la veritat 

quan em vaig barallar la primera vegada amb Geronimillo. 

Gràcies al meu entrenament amb les pedres, 

la destral i el martell, 

m’he convertit en el nen més fort del poble. 

 

Bon secret em vas ensenyar! 

Et prometo que ningú em guanyarà mai a barallar, 

ni tan sols un gegant podrà amb mi. 

 

Des de llavors, en Pere seguia entrenant-se 

i fent més fort el seu cos jove i sa. 

I de tant en tant quan lluitava amb 2 o 3 homes 

i els va vèncer com si fossin escuradents de boixets. 

 

 

 

 

Aquesta expressió 
significa que en 
Pere guanyava en 
totes les lluites als 
altres homes amb 
molta facilitat. 

Els escuradents de 
boixets són uns 
escuradents que 
s´utilitzen per teixir 
teles i robes. Són 
com les agulles per 
fer punt. 


