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Hi havia una vegada un rei 

que per més que mengés 

no es quedava satisfet.



Sovint enviava els seus soldats al poble a prendre                                                                              a la gent tot allò que fos dolç.



—Doneu-nos tot el que tingueu de bo si no voleu un cop 

de bastó! —cridaven els soldats a la gent.



L’hivern s’acostava. 

El cacau, la farina i les melmelades s’esgotaven.



Cada vegada arribaven menys dolços a palau, 

i el rei els començà a castigar.



Davant d’això, la gent, preocupada, es va reunir. 

Sense dolços, com ho farien per satisfer el rei? 

La fornera proposà de fer un darrer pastís 

entre tots. Per a això, varen ajuntar les últimes 

cullerades de farina i sucre, i buidaren 

tots els pots de melmelada.



La fornera es va encarregar de recollir 

uns ingredients per calmar el rei: 

resina de grèvol, escorça de noguera i 

una mel d’hivern molt difícil de trobar. 



Va encendre el forn…



...i una embriagadora olor va envair tot el poble, 

i va atraure els soldats. 



El rei, en ensumar-la, no va poder contenir la golafreria i 

es va tancar a la seva cambra per devorar aquell pastís.



L’endemà, veient que el rei no apareixia per enlloc, 

els consellers varen entrar a la seva cambra. 

El rei s’havia convertit en un arbre! 



Les seves branques s’anaven estenent 

per tot el palau, i els consellers varen ordenar tallar-les. 

Però, com més en tallaven, més en creixien. 



No sabien què fer amb tanta llenya, així que no varen                                        tenir més remei que repartir-la entre la gent del poble.



Llavors, un missatger de palau va anunciar que s’havien 

quedat sense rei i que podien agafar tanta llenya com volguessin. 



I va esclatar l’alegria!

Però va durar poc...



Aquella mateixa nit, de dins els troncs començaren a sentir-se 

uns sorolls molt inquietants. La fornera va avisar a tothom: 

“Si voleu calmar els gemecs dels troncs, 

doneu-los un bon cop de bastó”.

Els nens varen començar a cantar:

“Dona’ns tot el que tens de bo si no vols un cop de bastó”.

 I després de cada bastonada

els troncs descarregaven...



…dolços i caramels a dojo! 

A mesura que els troncs es buidaven, 

els gemecs deixaren de sentir-se.



Passada la purga de dolços, la fornera va preparar

una infusió de malva per al tronc més gran, 

i el va deixar reposar.

I l’endemà, de sota la manta en va sortir… el rei!



Agraït per l’alliberació, es va acomiadar:

“Tinc fam, fam de veure món”.



Per a les nostres mares.

Volem agrair a la Virginia Imaz els seus inestimables consells.
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