
 9

LlenguaCatalana                                                                                                                                                                Unitat 10. Riguem a la catalana

LA RONDALLA DELS TRES GERMANS 
Una vegada hi havia tres germans que anaven per un camí solitari i ventós al capvespre. Al cap d’una estona, els tres 

germans van arribar a un riu que era massa fondo per passar-lo a gual i massa perillós per travessar-lo nedant. Però 
aquests tres germans eren experts en arts màgiques, i amb un simple cop de vareta van fer aparèixer un pont per sobre 
de les aigües traïdores. Quan van arribar al mig del pont, van trobar que els barrava el pas una figura encaputxada. La 

Mort estava enfurismada per no haver pogut emparar-se de tres noves víctimes, perquè els viatgers acostumaven a 
ofegar-se al riu. Però la Mort, que era astuta, va fer veure que felicitava els tres germans per la seva màgia, i els va dir 
que cada un havia guanyat un premi per haver sigut prou llest per eludir-la.  

El germà gran, un home bel·licós, va demanar la vareta més 
poderosa de totes les que hi havia al món: una vareta que li 
donés la victòria en tots els duels que fes. La mort va anar fins a 

un àlber que hi havia a la vora del riu, va fer una vareta amb una 
branca que penjava sobre l’aigua i la va donar al germà gran. 

El germà mitjà, que era un home arrogant, va decidir que volia 

humiliar la Mort encara més i li va demanar la facultat de fer 
tornar altres persones del món dels morts. La Mort va agafar 
una pedra de la vora del riu i la va donar al germà mitjà, i li va 

dir que aquella pedra tenia el poder de convocar els morts.  

El germà petit era el més modest i també el més savi dels tres germans, i no es refiava de la Mort. I li va demanar una 
cosa que li permetés anar-se’n d’allà sense que la Mort el seguís. I la Mort, de molt mala gana, li va lliurar la seva pròpia 

capa d’invisibilitat. 

Aleshores la Mort es va enretirar i va permetre que els tres germans continuessin el seu camí. Ells se’n van anar tot 
parlant meravellats de l’aventura que acabaven de viure i admirant-se dels obsequis de la Mort.  

El germà gran va viatjar una setmana o més i, arribant a un poble molt remot, va buscar un altre bruixot amb qui 
combatre. Com es natural, tenint la vareta d’àlber com a arma, va guanyar el duel. Tot seguit va deixar el cadàver del 
seu enemic estès a terra i va anar a un hostal, on va començar a presumir amb baladreria de la poderosa vareta que 

havia arrencat de les mans de la Mort en persona, i de com aquella vareta el feia invencible. Aquella mateixa nit, un altre 
bruixot va acostar-se al germà gran mentre jeia al llit carregat de vi, li va robar la vareta i, per si de cas, li va tallar el coll. 
I així va ser com la Mort es va apoderar del germà gran. 

Per la seva banda, el germà mitjà va continuar fins a casa seva, on vivia sol. Un cop a casa va utilitzar la pedra que tenia 
el poder de convocar els morts. Meravellat i joiós, va veure que se li apareixia la figura de la noia amb la qual s’hauria 
volgut casar si no hagués tingut una mort prematura. Ella, però, estava trista i freda perquè, tot i haver tornat al món dels 

mortals, no hi pertanyia. Al final el germà mitjà va embogir i es va suïcidar. I així va ser com la Mort es va apoderar del 
germà mitjà. 

En canvi, tot i que el va buscar durant molts anys, la Mort no va ser capaç de trobar el germà petit. No es va treure la 

capa d’invisibilitat fins que no va haver arribat a vell, en què la va regalar al seu fill. Aleshores, va rebre la Mort com una 
vella amiga, i se’n va anar amb ella de bon grat, i, com a ànimes germanes, van abandonar aquest món.  
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