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LES PERDIUS DEL RECTOR DE VALLFOGONA 

Rondalla contada, cap al segon decenni del segle XX, per Pere Serra i Forné, de 
Bellpuig, a la comarca d’Urgell, i recollida per Valeri Serra i Boldú. 

Extreta de Rondalles (1990), Ed. Barcanova. Pàgines 65-66. (Modificacions de 
vocabulari per facilitar la comprensió) 

 

Activitat: Llegeix aquesta rondalla i omple cada buit amb una paraula de 

manera que es mantingui el sentit global de la narració i la correcció lingüística. 

 

Una .................. era el rector de Vallfogona, al qual ..................... molt les perdius.  

Vet aquí que un ........, amb motiu de tenir convidat un predicador per a una festa 

es va procurar dues perdius. La majordona es va ........ tant, guisant-les, que els àngels 

.... cantaven. Així ho va proclamar amb la col·laboració i el permís de l’escolà; i tastant-

ne primer una mica, després una mica més, després ........ altra mica, va venir que se les 

varen acabar. 

La majordona no volia arribar tan ........., però l’escolanet feia: 

- No tingueu ........! 

- Oh! Què dirà el senyor ..............! 

- Ja veureu! 

Arribà de l’església el predicador, mentre el rector endreçava els ornaments que 

havien servit per a la missa solemne, i l’escolà se li ................ al davant i li diu: 

- Escolti, el senyor rector és molt bon home, però de vegades té una rampells!... 

- Què fa? 

- Que si li ve la intenció, talla les orelles del convidat... 

- I com se li coneix, si li ve el rampell? 

- Molt fàcilment: es posa alegre i diu “Ara”. Agafa el ganivet, l’esmola, i si el 

desgraciat no es posa a córrer, les seves orelles ja han ............... oli. 

Estant en aquestes explicacions, arribà el senyor rector i, és clar, tothom callat 

d’allò del tallament de les orelles. Només el predicador se’l ................, pensant: “Pobre 

home! Ningú ......... diria”. 

Ve l’hora del dinar i es menjaren la sopa, i res, el bullit, i res i quan treuen els 

plats per a portar les .................., aleshores, el rector, ell que agafa el ganivet, es posa a 

esmolar-lo, i diu tot content: 
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- Ara! 

En sentir-ho, el predicador s’alça i arrenca a ...................., i l’escolà al seu darrere. 

El rector, que no sabia de què anava ni de què venia, demana què passa, i torna 

l’escolà tot compungit: 

- Sí, miri: que el predicador marxa i ens ha robat les ............... perdius. 

Surt el rector a la finestra i crida: 

- Escolti! .................... de dues, una. 

L’altre que es pensava que es referia a les ......................., contestà: 

- Ni una ni cap! 

I qui correrà, sinó ell? 
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SOLUCIÓ ORIGINAL, tot i que en aquest cas es tracta de valorar la 

coherència de les paraules proposades per l’alumnat al context on es donen. 

 

Una vegada era el rector de Vallfogona, al qual agradaven molt les perdius.  

Vet aquí que un dia, amb motiu de tenir convidat un predicador per a una festa es 

va procurar dues perdius. La majordona es va lluir tant, guisant-les, que els àngels hi 

cantaven. Així ho va proclamar amb la col·laboració i el permís de l’escolà; i tastant-ne 

primer una mica, després una mica més, després una altra mica, va venir que se les 

varen acabar. 

La majordona no volia arribar tan enllà, però l’escolanet feia: 

- No tingueu por! 

- Oh! Què dirà el senyor rector! 

- Ja veureu! 

Arribà de l’església el predicador, mentre el rector endreçava els ornaments que 

havien servit per a la missa solemne, i l’escolà se li planta al davant i li diu: 

- Escolti, el senyor rector és molt bon home, però de vegades té una rampells!... 

- Què fa? 

- Que si li ve la intenció, talla les orelles del convidat... 

- I com se li coneix, si li ve el rampell? 

- Molt fàcilment: es posa alegre i diu “Ara”. Agafa el ganivet, l’esmola, i si el 

desgraciat no es posa a córrer, les seves orelles ja han begut oli. 

Estant en aquestes explicacions, arribà el senyor rector i, és clar, tothom callat 

d’allò del tallament de les orelles. Només el predicador se’l mirava, pensant: “Pobre 

home! Ningú ho diria”. 

Ve l’hora del dinar i es menjaren la sopa, i res, el bullit, i res i quan treuen els 

plats per a portar les perdius, aleshores, el rector, ell que agafa el ganivet, es posa a 

esmolar-lo, i diu tot content: 

- Ara! 

En sentir-ho, el predicador s’alça i arrenca a córrer, i l’escolà al seu darrere. 

El rector, que no sabia de què anava ni de què venia, demana què passa, i torna 

l’escolà tot compungit: 

- Sí, miri: que el predicador marxa i ens ha robat les dues perdius. 
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Surt el rector a la finestra i crida: 

- Escolti! Almenys de dues, una. 

L’altre que es pensava que es referia a les orelles, contestà: 

- Ni una ni cap! 

I qui correrà, sinó ell? 

 


