
Llegenda de la Camarga

Un jove pastor es va dirigir a la mare de la seva mare, anciana dona plena de 
saviesa i bondat.

- Àvia, estimada àvia, estic ja en edat i condició de casar-me; digui quina 
classe de noia he de buscar per fer la meva dona.

- Segons això no n'estimes a cap.

- No tinc predilecció certa, àvia, però, si he de dir la veritat sencera, confesso 
que, en el nostre poble, hi ha tres a les que per igual estimo i distingeixo.

L'àvia llavors va meditar una mica i després va dir-li:

- Embenat un braç, noi, i passa aquesta nit per les cases d'aquestes tres noies 
que t'interessen; digues que t'has danyat el braç, i que t'he receptat, per curar 
aviat, emplastres fets amb les restes de massa que solen quedar a la batedora  
després de pastar el pa; i vine a veure'm demà, que jo sabré dir-te quina és la 
núvia que et convé, el meu nét.

L'endemà, l'àvia sentia somrient, el relat que li feia el jove de les visites que 
havia realitzat 

- Si senyora - li deia el nét -, ahir a la nit vaig anar a casa de Blanca; 
estaven de festa, amics i amigues ballaven i cantaven; Blanca va escoltar la 
meva petició i em despatxà amb aquesta resposta : "A casa no amassem, ens 
evitem treballs i preocupacions comprant al forner". 



L'àvia escoltava amb molta atenció però no digué res, el noi seguí:

- Vaig anar de seguida, a la recerca de Magdalena, qui, molt satisfeta de 
poder servir, va exclamar: " Restes de massa?  Corre i ves a demanar-la a la 
meva mare, que és qui pasta aquí", i sense fer-me el major cas, va tornar a 
embrancar en la lectura d'un llibre que havia deixat per un minut a la seva 
falda. Li vaig donar les gràcies, però, en comptes de recórrer a la mare de 
Magdalena, em vaig encaminar cap a la casa de la meva amigueta Isabel.

L'àvia seguia escoltant amb molta
atenció però no digué res, el noi seguí:

- La pobreta Isabel em va escoltar
molt afligida, perquè no sabia com
arreglar per ajudar-me, i, gairebé a
punt de plorar, va murmurar: "Doncs
sí que és llàstima  amic meu !
Casualment avui mateix he pastat,
però de seguida, segons m'ha ensenyat
la meva mare, vaig deixar la
batedora neta com un mirall... si ho
hagués sabut !..."

L'àvia, ara, va somriure i va dir:

- Ja puc donar-te el consell que de mi esperes, el meu nét. Casa't amb la que té
la batedora neta com el mirall, serà bona esposa.




