
Na Ruda Menuda*

Açò era una vegada un pagès que tenia una estància as costat de ses

terres del rei, amb una egua i una pollina. Un dia sa pollina va botar a cal rei, on hi

havia un cavall. Aquell pagès va pensar que seria millor anar a demanar permís al

rei per treure sa pollina, i així ho va fer. Però el rei li va dir que no, que si sa pollina

havia botat era perquè era des cavall, i que ara era de sa seva propietat. Aquell

homo se’n va anar molt disgustat, ja que era molt pobre i el rei, a qui no li feien

falta es diners, li havia pres sa seva pollina. Na Ruda Menuda, sa filla des pagès,

es va enfadar amb son pare perquè havia anat a demanar permís al rei, i li va

aconsellar que anàs as torrent i, prest prest, el rei hi aniria i li demanaria a veure

què hi feia. Llavors li hauria de contestar que pescava sardines; i el rei, com que

no s’ho creuria, li demanaria a veure com era possible que pescàs sardines en un

torrent.  Però es pagès tindria preparada una bona resposta: «És més possible

pescar sardina en un torrent, que no que un cavall faci una pollina». I així ho va

fer.

Ensoldemà, el rei va enviar un criat a cas pagès perquè l’avisàs que el rei el

volia veure. Ell hi va anar, i llavors el rei li va demanar per què havia fet el que na

Ruda Menuda li havia dit, ja que allò no podia ser inventat seu. Així que va ordenar

as pobre home que fes anar sa seva filla a palau mig vestida i mig despullada, mig

muntant i mig a peu, mig en camí i mig sense en camí. 

Na Ruda Menuda va manar a son pare que anàs a dur un mardà. Ella es va

treure sa roba i es va embolicar amb uns filacs, va posar una brida as mardà i va

partir  cap  a  palau.  S’animal  anava  estones  pes  camí  i  estones  no,  i  moltes

vegades feia caure na Ruda Menuda. El rei,  acompanyat  per un grup d’amics,

esperaven  en  es  balcó  s’arribada de s’al·lota.  Quan la  van  veure  arribar,  mig

vestida mig despullada, mig caminant mig muntant, mig en camí i mig sense en

camí, es van posar a riure i el rei la va fer tornar cap a ca seva, ja que anava

impresentable.



Ensoldemà va fer tornar a cridar son pare i li va ordenar que, com que ahir

sa seva filla l’havia fet avergonyir,  que la fes tornar a palau; però ara amb una

cistella de rialles. L’amo no sabia com ho podia fer, el que li havia manat el rei.

Però quan ho va dir a sa filla, ella li va donar sa solució: va agafar un mirall, el va

rompre i va ficar es trossos dins sa senalla. Una vegada a palau, es amics del rei

encara  reien  pensant  en  allò  que  havia  passat  es  dia  anterior.  Tots  estaven

ansiosos per veure què havia posat dins sa cistella. Una volta va arribar, idò, va

obrir sa senalla i tots es presents van mirar a la vegada, amb un gran somriure. Es

miralls reflectien ses seves cares i, com el rei havia ordenat, va ser un paner ple

de rialles. 

Un altre cop el rei va manar al pagès que l’anàs a veure, i li va contar que

na Ruda Menuda el feia avergonyir amb es seus enginyosos plans. Així que li va

dir que volia que aquell capvespre mateix li dugués un plat amb tots es gustos. Es

pagès  va  tornar  trist  a  ca  seva  i  li  va  contar  el  que  havia  dit  el  rei.  Ella,

despreocupada, va agafar un plat, hi va posar a dintre un poc de sal i va partir cap

a palau. El rei va tastar allò que li havia portat i, tot enfadat, li digué que ell no hi

estava d’acord, que ella només havia portat sal i que allò només era un sol gust, i

la va fer tornar cap a ca seva.

Ensoldemà el rei celebrava un sopar molt important. Hi havia convidat molts

amics, i es monarca va manar as cuiner que fes es menjar preferit per a tots es

seus convidats. Na Ruda Menuda, emperò, va dir as cuiner que quan fes es sopar

no hi posàs gens de sal, que no n’hi posàs gens. Quan el rei i es seus convidats

van tastar es menjar el van trobar molt dolent, així que van fer cridar es cuiner i li

van demanar explicacions, a veure per què aquell menjar, que sempre era tan bo,

aquell dia era tan dolent. Però es cuiner va contestar que era perquè na Ruda

Menuda li havia dit que sa sal eren tots es gustos i que, si no hi posaven sal, es

menjar no en tindria cap, de gust. El rei, tot molest, va pensar que sa filla des

pagès sempre tenia raó i que ja era hora de posar fi a aquest problema.

Així que ensoldemà va tornar a fer cridar son pare de na Ruda Menuda i li

va dir que es volia casar amb ella, que anàs a palau i que es casarien. Son pare

es pensava que la mataria, però na Ruda Menuda el va tranquil·litzar. Na Ruda



Menuda agafà un budell de be i el va omplir de confitura, vi blanc, confits, rosella...

i totes ses coses bones que va trobar. Després va posar es budell dins un ninot

que s’assemblava a ella i li va posar una corda as coll. Lo endemà es van casar i

ho van celebrar amb una gran festa i un ball. Quan es convidats se’n van anar, na

Ruda Menuda va  dir  as seu marit  que ella  solia  resar  un poc abans d’anar  a

dormir, i que se n’hi anava ara i així, quan ell hi anàs, ella ja seria as llit. El rei hi va

estar d’acord, i llavors ella posà es ninot dins es llit, agafà sa corda i es posà davall

es llit. Més tard arribà el rei amb una pistola i li va dir: 

―Ah,  Ruda  Menuda,  Ruda  Menuda,  Ruda  Menuda!  Que  te’n  recordes,

d’aquell dia que vas fer anar ton pare a pescar i li vas dir que em digués aquella

mena?

Na  Ruda  Menuda  donà  una  estirada  a  sa  corda  i  es  ninot  va  fer  una

capada.

―Ah, Ruda Menuda, Ruda Menuda, Ruda Menuda! Avui me la pagaràs!

Te’n recordes des dia des mardà, i des dia de sa senalla de rialles? Ah, Ruda

Menuda, Ruda Menuda! Avui me la pagaràs! I que te’n recordes, des dia que em

vas dur es plat de sal i vas fer cuinar aquell menjar que no era bo per res? Ah,

Ruda Menuda! Avui me la pagaràs!

Així que el rei agafà sa pistola i pam!, li pegà un tir que va fer esclatar es

budell i li va esquitxar un poc de rosella dins sa boca.

―Mmmmmm!  ―va fer el  rei―. Ah, Ruda Menuda,  salada eres en vida,

dolça ets en mort!

Aleshores el rei es va penedir d’açò que havia fet i es va voler matar. Però,

abans que ho fes, na Ruda Menuda va sortir de davall es llit i li va dir:

―Ai, senyor rei, no vos mateu, que jo encara som viva!

El  rei,  sorprès, li  va dir  que era massa espavilada, i  que per acabar es

problema agafàs tot allò que li agradàs de palau i que se n’anàs. Es vespre, idò, la

reina Ruda va manar as criat que posàs una pastilla de somnífer dins es cafè del

rei. I quan aquest ben dormia, na Ruda Menuda li va manar que posàs es seu

homo dins una galera i se’l va endur cap a s’estància.



A sa matinada següent, el rei va notar que li queia una cosa freda damunt

es  cap.  I,  xup,  una  altra  gota,  i  xup,  una  altra  vegada.  El  rei,  sobresaltat  i

demanant-se què devia ser allò tan fred, va començar a obrir es ulls i es va adonar

que era dins un galliner, i que allò que li queia no eren gotes de glòria, com ell

havia pensat, sinó que era femta de gallina. El rei, molt molest, prest va veure  que

era dins es galliner de s’estància de na Ruda Menuda, i es va posar a cridar-la: 

―Ruda Menuda! On ets? Ja me l’has tornada a fer?

As cap de poc temps ella va aparèixer i li va demanar per què cridava tant,

a veure si no veia que despertaria tot es poble si continuava així. Després na Ruda

Menuda li va explicar que ella no li havia fet res, només que ell li havia dit que

s’endugués de palau allò que més li agradàs, i que a ella, el que més li agradava,

era ell. El rei va confessar que també li agradava na Ruda Menuda, i llavors sí que

es van casar com tocava. Van viure tots feliços i... un conte contat, és un conte

acabat.

* Rondalla recollida per Paula Gomila i Úrsula Triay, de l'IES Biel Martí, per al I Premi Francesc de
Borja Moll de contes i rondalles (2003). Els la va explicar n'Antònia Pons, comerciant, que l'havia
apresa de na Magdalena Carreras,  que va viure  en un lloc durant molts anys,  totes dues des
Mercadal. 


