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A cavall de tres gran continents, la mar 
Mediterrània ha vist créixer les
 civilitzacions més importants de 

la història d’Occident. A banda i banda 
d’aquesta mar, els pobles que han habitat 
les seves ribes han explicat històries, llegen-
des i contes amb tota mena de personatges 
i situacions. 

Els contes d’aquesta col·lecció recorden 
i valoren la gent i el paisatge de molts 
països que viuen i somien abocats a 

aquesta mar, culturalment tan rica, tan ame-
naçada per la sobrepesca, l’escalfament, 
les deixalles i la diàspora de milers de 
persones que fugint de la fam i de la guerra 
moren ofegades en les seves aigües.
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La Bianca i la Mariedda eren dues germanes 

que vivien amb la seva mare en una petita cabana. 

Una nit d’hivern, van sentir que algú trucava a la 

porta. Quan van obrir, es van trobar al davant un 

ós enorme...
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El que ara es contarà pot semblar que va passar fa quatre 
dies, però el cert és que els arbres del bosc on tot va succeir 
ja han canviat les fulles moltíssimes vegades. Fa temps, en 
aquest bosc de l’illa de Sardenya, només hi havia una 
casa, una petita cabana on vivien feliçment la Bianca, la 
Mariedda i la seva mare. Entre totes tres s’organitzaven 
per tenir cura d’aquella llar d’aspecte força curiós, i no pas 
per les seves reduïdes mides! 





I és que el bosc no solament havia acceptat la presència 
d’aquell refugi, sinó que s’hi fonia graciosament. La molsa 
havia avançat pel caminoi que conduïa fins a la caseta i n’enca-
tifava tot l’interior. En veure-ho, l’heura també va posar-se 
en marxa i, en un tancar i obrir d’ulls, va decorar les parets 
amb una fragant sanefa. A més, com que la mare brodava 
mentre les filles feien pasturar el ramat d’ovelles a la claria-
na del bosc, tots els fils sobrers acabaven guarnint els pàm-
pols de l’herba enfiladissa.





Una nit d’hivern, mentre la neu queia com si fossin els flo-
quets de la llana que la mare filava, van trucar a la porta 
de la casa. Ni la remor de la filadora ni el clac de les tisores 
que feien anar les nenes per podar l’heura van impedir que 
mare i filles sentissin aquells cops. La Mariedda, àgil com 
una daina, va sortir llançada cap a la porta, la va obrir i es va 
quedar petrificada. Només va reaccionar amb el crit 
de la Bianca que, en veure un enorme ós alçat davant 
la seva germana, va córrer als braços de la mare.





FET A
 C

ATA
LU

NYA

CAT

Aquest llibre ha estat pensat, produït i confeccionat a Catalunya. Fent-ho així, promovem els nostres autors, ajudem a crear

i mantenir llocs de treball a les nostres indústries gràfiques i estalviem transports i les consegüents emissions de CO2.

Primera edició, setembre de 2019

© Gemma Mulet Cugat, 2019, per al text

© Daniel Jiménez de la Fuente, 2019, per als dibuixos

Disseny i maquetació: Jordi Avià

La propietat d’aquesta edició és de Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Ausiàs Marc, 92-98, 08013 Barcelona

ISBN 978-84-9191-070-1

Dipòsit Legal: B. 13868-2019

Imprès a Prisma Artes Gràficas

c. Segre, 8 - 08291 Ripollet





A PA
RTIR

 

DE 5 
ANYS5+

  CONTE  SARD

FET A
 C

ATA
LU

NYA

CATPublicacions de l’Abadia de Montserrat

A cavall de tres gran continents, la mar 
Mediterrània ha vist créixer les
 civilitzacions més importants de 

la història d’Occident. A banda i banda 
d’aquesta mar, els pobles que han habitat 
les seves ribes han explicat històries, llegen-
des i contes amb tota mena de personatges 
i situacions. 

Els contes d’aquesta col·lecció recorden 
i valoren la gent i el paisatge de molts 
països que viuen i somien abocats a 

aquesta mar, culturalment tan rica, tan ame-
naçada per la sobrepesca, l’escalfament, 
les deixalles i la diàspora de milers de 
persones que fugint de la fam i de la guerra 
moren ofegades en les seves aigües.

  CONTE SARD

/3

CONTES POPULARS 
DELS PAÏSOS

MEDITERRANIS

La Bianca i la Mariedda eren dues germanes 

que vivien amb la seva mare en una petita cabana. 

Una nit d’hivern, van sentir que algú trucava a la 

porta. Quan van obrir, es van trobar al davant un 

ós enorme...

L’O
S 

I L
ES

 D
U

ES
 G

ER
M

A
N

ES

  
I LES DUES GERMANES

Adaptació: Gemma Mulet
Dibuixos: Dani Jiménez


	Página en blanco
	Página en blanco

