
 i 

Introducció i traducció a cura d’Antoni Góngora, 

professor de grec antic a l’IES Mossèn Alcover de 

Manacor. 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 

 

 

 

 
Emmanuïl Roïdis (Siros, 1836 – Atenes, 1904) és una de les figures 

més destacades i controvertides de la literatura grega del segle XIX —la 

ment més oberta de la segona meitat del segle dinou, per dir-ho amb 

paraules del professor Maronitis. Es tracta d’un intel·lectual erudit, 

crític, polemista, traductor i literat, d’esperit liberal i cosmopolita, 

poliglot i gran coneixedor de la literatura europea contemporània. 

Segurament en aquest darrer aspecte només es pot comparar amb 

l’escriptor coetani Dimítrios Vikelas, també de Siros. 

Si bé se’l coneix fonamentalment com l’autor de La Papessa Joana1 

(1866), la seva única novel·la i motiu principal de controvèrsia al 

voltant de la seva figura, també és cert que alguns crítics, com Nikos G. 

Politis2, consideren més acabades des del punt de vista literari algunes 

de les seves narracions, concretament aquelles que va escriure en el 

període final de la seva vida, aclaparat per l’estretor econòmica i la 

sordesa, i que tenen en comú, entre altres coses, l’ambientació a la seva 

illa natal, Siros, i el caràcter aparentment autobiogràfic que els dóna la 

narració en primera persona.3 

                                                             
1 Traducció d’en Toni Góngora: La Papessa Joana, Barcelona, 1998. 
2 Història de la literatura neohel·lènica, Atenes, 1978 
3 Traducció d'en Toni Góngora: Un marit de Siros, Lleida, 2002. 
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La rondalla Na Pomera, malgrat pertànyer en aquest període final de 

la seva producció, és un cas excepcional en el conjunt de la seva obra: 

és l’única escrita en dimotokí, en llengua popular. Com que no vull 

atabalar el lector amb la qüestió del conflicte lingüístic grec i l’aparent 

contradicció de Roïdis, que defensa aferrissadament la llengua popular, 

però escriu en llengua purista, em limitaré a subratllar el fet que hagi 

triat el gènere rondallístic per a aquest relat. El lector pacient veurà com 

es va desplegant la narració seguint més o menys els cànons d’una 

rondalla, fins que finalment, com si ja no pogués resistir-ho més, amolla 

l’agullonada penetrant i enverinada de la seva ironia. 
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Na Pomera4 

 

 

Jesús digué: 

«Deixeu que els infants vinguin a mi». 
(Evangeli segons Lluc 18,16) 

 

 

Una vegada era una nena que vivia en un poble de la Magna Grècia, de tan bon cor i 
tan graciosa, que tothom se l’estimava. Encara que no era rica, sempre trobava la manera 
d’ajudar els pobres. Tot allò que li donaven ho compartia amb ells, i quan les seves mans 
eren buides, el cor i la boca sempre els tenia plens de bons sentiments i de bones paraules 
per consolar-los. I no només se l’estimaven els homes i els animals domèstics, sinó fins i 
tot els ocells del bosc. Quan la veien passar, baixaven dels arbres i la seguien com gossets 
perquè els donés la meitat del seu pa. 

Li deien Pomera perquè l’havien trobada un matí d’abril sota un pomer coberta de 
les flors blanques que el vent havia espolsat durant la nit. 

El matrimoni vell que l’havia adoptada era tan pobre que el que guanyaven, la vella 
cosint i el vell tallant llenya, amb prou feines arribava per no passar gana. Na Pomera 
feia tot el que podia per ajudar-los. Recollia al bosc maduixes silvestres, violes i altres 
flors i les oferia als passants amb un somriure tan dolç, que rarament li negaven una 
moneda de cinc cèntims aquells que en tenien per donar-l’hi. Però aquests no eren molts 
en aquell poble humil, i el pa i les castanyes que menjaven el vell i la vella sempre eren 
inferiors a la seva gana, i encara era més petita la part de na Pomera, ja que la compartia 
amb els pobres i els ocells. 

Na Pomera tenia disset anys quan, una nit que els seus pares adoptius creien que 
dormia, va sentir el vell que deia a la seva dona: 

«No sé que serà de nosaltres, si Deu no fa un miracle per ajudar-nos. Cada dia 
minva la quantitat de llenya que puc aixecar amb la meva esquena vella, i tu ara 
necessites cinc dies en comptes de tres per teixir un mitjó. Na Pomera menja poc, però li 
agrada compartir el pa amb els pobres i els ocells. Estic pensant què passarà quan 
tanquem els ulls a la llum d’aquest món. Si fos un o dos anys més gran, l’enviaria a la 
ciutat perquè s’hi faci un lloc. Assenyada i treballadora com és, trobaria fàcilment una 
bona col·locació, i no oblidaria els pobres que l’han criada, quan jo ja no tingui força 
per tallar llenya ni tu dits per teixir». 

Na Pomera va fingir que no havia escoltat res. Al matí, però, es va aixecar abans que 
es fes de dia; va fer un bolic amb les quatre coses que tenia, va fer el cor fort, es va 
eixugar els ulls que vessaven a raig fet i va anar a acomiadar-se de la parella d’ancians. 
També van plorar ells, però després van pensar que era una manifestació de la voluntat 
de Déu que na Pomera hagués pensat el mateix que ells la mateixa nit. La van deixar 

                                                             
4 Vaig sentir aquest conte moltes vegades a Itàlia durant la meva infantesa, l’essència, s’entén, no pas els 
episodis concrets. El vaig escriure sense la més mínima pretensió ni tan sols intenció de psikharisme 
estricte. (N. de l’A.) 
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marxar, doncs, després de donar-li molts petons, la seva benedicció i una coca perquè 
mengés pel camí. 

Tot el poble la va voler acompanyar durant una hora de camí fins a la Font Freda. 
Fins i tot la van seguir fins allà un cec arrossegat pel seu gos i dos invàlids amb crosses. 
També la van acompanyar cabres, xais, gallines, oques, ànecs, galls dindi i galls, perquè 
tothom, homes i animals, se l’estimaven i els afligia la separació. 

Mentre veia de lluny el comiat amb el mocador dels dos vells, na Pomera procurava 
tenir valor; però, quan va deixar de veure’l, va sentir per primera vegada que estava tota 
sola al món. La va envair la pena i les llàgrimes li van començar a negar els ulls. Va 
caminar durant tot el dia sense aturar-se ni tan sols per fer una mossegada a la coca. Les 
penes del cor omplen com el pa l’estómac buit dels desgraciats. 

Després de caminar deu hores senceres, va seure sota un castanyer a descansar. Però 
amb prou feines no s’havia assegut que la van espantar dos trets d’escopeta i els lladrucs 
roncs d’un gos. Es va girar per veure què passava i va veure un núvol d’ocells que 
fugien esporuguits. 

—Veniu al meu costat, va cridar, veniu ràpid a amagar-vos en aquest bardissar. No 
tingueu por, jo us salvaré, si no em mata a mi també el caçador, si no em menja el gos. 

Els ocells li van reconèixer la veu, es van reunir al seu voltant i es van afanyar a 
entaforar-se sota les branques baixes, apinyats l’un vora l’altre, i na Pomera sentia 
aquell centenar de petits cors fent tac-tac com els rellotges al taller del rellotger. 

En aquell moment va aparèixer el caçador amb el gos, un animal terrible de pèl 
groc, amb dents punxegudes i ulls vermells que brillaven com carbons encesos. 

—Noia, li va demanar, que has vist passar per aquí ocells o algun altre animal de 
caça? Des de bon matí que corro i encara no he matat res. Et donaré aquesta moneda de 
plata, si em mostres el bon camí. 

Mentre parlava el caçador, el gos continuava lladrant i el cor dels ocells bategant 
més fort, i la posta de sol vermella feia brillar la moneda de plata com si fos d’or. 

—Has fet bé de preguntar-me, va respondre na Pomera. Poc abans de venir tu, he 
vist una bandada de perdius que volaven cap al nord, un cabirol que fugia cap a l’est i 
una parella de faisans cap a l’oest. Tens per triar, doncs, però no pots perdre temps, si 
els vols aconseguir. 

El caçador li va donar la moneda i va partir en direcció est, però el gos no volia 
marxar, entossudit a ensumar les branques, a lladrar i a mostrar les seves dents terribles. 
Llavors na Pomera va pensar donar-li la coca perquè es calmés; el seu amo li va donar 
una puntada i només llavors aquell animal dolent es va decidir a seguir-lo, però no de 
bon grat, sinó que continuava amb els lladrucs, com si li digués al caçador que era una 
vergonya que a ell, una persona adulta, l’enganyessin les noies. 

Quan el caçador va desaparèixer lluny al bosc i es va deixar de sentir el crit del gos, 
els ocells van sortir de l’amagatall i no sabien què fer per mostrar el seu agraïment a na 
Pomera. Se li posaven a les espatlles, li cantaven el gràcies a l’orella, la ventaven amb 
les ales i, amb els becs, li petonejaven les mans, els llavis, les galtes i els coll. 

Els frifrits i els pinsans borroners es van separar per anar a dur-li cireres, gínjols, 
móres i groselles per sopar, mentre que els pardals i els falcons pelegrins li preparaven 
un matalàs tou de fulles de castany, menta i espígol per dormir. Després que va resar la 
seva oració i es va estirar en aquell llit perfumat, la van tapar amb falgueres perquè no 
agafés fred i es van ajocar als arbres del voltant per protegir-la. 

Al matí la va despertar la diana de l’alosa i els altres ocells hi van anar a donar-li el 
bon dia. Un cop acabat el cant general, prengué la paraula (perdó per l’expressió) 
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l’orador melodiós, el rossinyol, i li va dir el següent en la llengua dels ocells que na 
Pomera entenia bé i parlava una mica. 

—Ahir ens vas dir que anaves a la capital a cercar la fortuna i avui de matí hem 
sabut per una garsa que es presenta una oportunitat única per agafar-la per la barba. El 
rei, que va enviduar fa dos anys, s’ha cansat de la grandesa, la glòria, les riqueses i de 
tot allò que la gent li enveja. És tal l’avorriment i la tristor que té, que ha arribat a 
prometre la meitat del Regne a aquell que aconsegueixi fer-li passar una sola hora sense 
badalls ni sospirs. Molta gent de totes les bandes de món han vingut a provar. La prova 
serà aquesta nit i fins a la capital només hi ha cinc hores de camí. Aixeca’t, doncs, 
Pomera, i arregla’t per anar al palau a guanyar el premi. T’acompanyaré amb alguns 
altres ocells i et diré a cau d’orella què has de fer. 

 —Ocells estimats, va respondre na Pomera, teniu bon cor, però no massa 
coneixement. Em demaneu que m’arregli sense aturar-vos a pensar sou els únics a qui 
Déu va adornar amb plomes vistoses. Jo només tinc aquest vestit vell que porto. Amb 
això voleu que vagi perquè m’admirin la cort i el rei? 

—Els ocells no són tan beneits com creu la gent, va respondre el rossinyol. No et 
diria que t’arreglessis, si no ens haguéssim preocupat de preparar els abillaments. Som 
amics amb els cucs de seda i els hem posat a treballar tota la nit perquè et facin aquest 
vestit com no n’hi ha d’igual al món. 

Llavors van portar un vestit de setí blanc d’una peça, que duia brodada la primavera 
amb totes les seves flors i el cel amb totes les seves estrelles. 

—Jo, va dir l’abellerol, he corregut tota la nit per trobar-te aquesta rosa blanca 
perquè te la posis als cabells. 

—I jo, va dir el pinsà borroner, he recollit gotes de rosada i t’he fet un collar que 
brilla més que els diamants. 

—I jo, va dir la cuereta, et duc aquest ventall, que, per fer-lo, cada ocell ha donat la 
ploma més bonica que tenia. 

Quan es va posar aquells ornaments únics, na Pomera va aparèixer tan bella que els 
ocells, tots plegats, van començar a lloar la seva gràcia extraordinària. Només ella 
seguia intranquil·la i pensarosa. 

—Què passarà amb mi, va dir, quan em parli el rei i se n’adoni, tan bon punt digui 
les primeres paraules, que sóc una pagesa de muntanya que no sap res del món? 

 —No et preocupis, va respondre el rossinyol. Aquesta amiga meva que veus aquí 
prop meu, la cornella, fa cent vint anys que té el niu al sostre del palau i sap el que s’hi 
veu i el que s’hi amaga. L’he portada a propòsit perquè t’instrueixi. En una hora 
t’ensenyarà el suficient com per ensenyar al rei on té la mà dreta. 

Amb la moneda del caçador na Pomera va llogar un carro elegant i a les nou del 
vespre en punt es va presentar a la gran sala del palau. La bellesa del seu rostre i 
l’esplendor del seu vestit va fer tal impressió que les dones que no s’havien maquillat 
van empal·lidir d’enveja, i des d’aquell vespre es va veure quines s’empastifen i quines 
no. 

El rei va baixar del tron i va anar a rebre-la, cosa que només havia fet una vegada en 
la visita de l’emperadriu del Llevant. Sense preocupar-se del protocol la va agafar de la 
mà i la va fer seure al seu costat, demanant-li de quin regne venia o si havia caigut del 
cel, perquè no creia que la terra pogués engendrar una dona tan bella. 

Na pomera es va enrojolar i va respondre amb molta modèstia i gràcia que era una 
pobletana humil i que havia vingut a competir amb els altres pel premi. 
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—Has de saber, li va dir el rei, que estic tan tip i fastiguejat de tota diversió i solaç 
que ja res no em complau. Fan anys sencers que no ric. Tot em sembla insubstancial, 
fat, insípid i avorrit. Fins i tot la teva bellesa, que m’ha enlluernat, no ha curat el 
cansament i el tedi de la meva ànima. Espero que la teva habilitat per entretenir es 
mostri tan gran com la teva bellesa. 

I, dit això, va ordenar que comencés el concurs. 
Les seves paraules van espantar na Pomera, que no sabia com aconseguir fer riure 

aquell rei malhumorós. Hauria perdut el coratge, si en aquell moment no hi hagués 
acudit el rossinyol a cantar-li a cau d’orella: «No et preocupis, els ocells ho han preparat 
tot». 

El primer participant que es va presentar venia de les terres d’occident, un famós 
prestidigitador o, com diuen els erudits, un escamotejador, tan hàbil, que molts el van 
prendre per bruixot i es va veure obligat a fugir del seu país, on en aquella època 
acostumaven a cremar els bruixots. Va endevinar la carta, l’as de piques, que el rei 
havia pensat, va fregir ous dins el barret del mariscal de palau i va enviar la perruca 
rossa de la Gran Dama a cobrir la calba del palafrener major. Després va aconseguir 
treure una corda de forca del nas del ministre de justícia i una petita llebre poruga de la 
butxaca del capità general. Tot anava bé, però el rei no havia rigut encara. Amb 
l’esperança d’aconseguir-ho, es va empescar la idea d’escamotejar la corona reial per 
coronar un cap de porc senglar que era col·locat al mig de la taula del sopar. Pel que 
sembla, però, el rei no estava de bon humor. En comptes de riure, va trobar que la 
broma no tenia ni suc ni bruc i va ordenar fer fora el bromista amb una bona puntada de 
peu a la part del subjecte que es troba per sota de l’esquena. 

El segon participant era un filòsof seriós de barba blanca vingut d’Holanda. Aquest 
havia portat una màquina estranya amb una espècie de caldera de vidre damunt. La va 
obrir i va tirar-hi carbó triturat, una cullerada d’argent viu, un grapat de vidriol blau, una 
branca de romaní i un terròs de sal amoníaca. Ho va barrejar tot amb una cullera d’or i 
de seguida es va escalfar, es va encendre, va fer flama, després es va refredar, va 
cristal·litzar i la caldera es va trobar plena de diamants grossos com ous de colom. Tots 
els cortesans van quedar extasiats i totes les dames van allargar la mà per rebre un dels 
diamants que el savi d’Holanda va començar a repartir. El rei, però, es va enutjar de 
nou, va ordenar a les dames tornar el que havien pres i va dir en to irat al químic: «¿No 
has pensat, eixelebrat, que, si els diamants es converteixen en coses tan vulgars com les 
pedres, perdran el seu valor els meus, que són els primers del món, i si mai s’escau que 
necessiti diners, puc vendre’ls com vulgui? Fora d’aquí, i si mai tornes a fer diamants, et 
destrossaré la màquina i el cap». 

El tercer era el científic principal d’un nou món que havia descobert un tal Colom, a 
l’altra banda de la gran massa d’aigua que anomenen Atlàntic. Aquest habitant del nou 
món havia aconseguit després de molts estudis i assajos tancar els rajos de sol dins 
d’ampolles que semblaven peres petites, però tan lluminoses que el rei i tots els 
cortesans es van enlluernar i obrien i tancaven els ulls com ratapinyades que el sol ha 
sorprès abans de ficar-se dins les seves coves. Després de mig encegar la gent, el 
científic va començar a explicar com aquelles peres irradiants eren un nou sistema 
d’il·luminació i que amb la meitat de cost donarien deu vegades més de llum que l’oli, 
que llavors baixaria fins a una dècima part del seu preu, perquè ja només serviria per 
fregir i per amanir. 

—No saps, desvergonyit, el va tallar el rei encès d’ira, que les terres del meu regne, 
les meves i les del meu poble, són totes oliverars, i ara véns tu a abaixar-nos el preu de 
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l’oli! Fuig d’aquí que no et vegi, i si demà encara et trobes dins els meus dominis, 
t’untaré d’oli i et cremaré viu. 

Quan va ser el torn de na Pomera tremolava tota veient com estava d’enfurismat el 
rei. Però el rossinyol li va tornar a cantar alguna cosa que li va donar coratge. Tots els 
ulls estaven posats damunt d’ella i el silenci era tan complet que es podia sentir volar 
una mosca o brollar una herba. 

Aleshores na Pomera va donar l’ordre d’obrir les vint finestres de la sala. I tot d’una 
van entrar volant ocellets de tota mena i espècie, abellerols grocs, pinsans borroners 
vermells, alcions argentats, merles negres, tords multicolors, caderneres virolades, 
pinsans, durbecs, cueretes, rossinyols, mallerengues carboneres, mallerengues petites, 
aloses, còlits, cuallargues i capsigranys. Després de voletejar un o dos minuts d’ací 
d’allà al voltant dels llums i dels salomons, com ocells esbojarrats que eren, van formar 
un cercle gran. El rossinyol es va col·locar al centre marcant el ritme amb les ales a 
manera de director d’orquestra, i llavors es va sentir una simfonia inaudita tan dolça que 
es diria que l’havia composta la compositora del Paradís, santa Cecília. De totes les 
peces la que més va agradar va ser un quartet líric de pinsans que va fer plorar tothom, i 
el cant còmic de la garça, tan vivament entonat i saltironant, que tots els cortesans van 
començar a bellugar-se i a moure els peus com si se’ls haguessin omplert els mitjons de 
formigues. 

—Balleu ara, ocells meus, va ordenar na Pomera. 
Vint parelles de canaris van començar llavors a ballar un vals extraordinari, una cosa 

mai vista. Els dos ocells es mantenien abraçats amb una ala i amb l’altra volaven. Les 
parelles giraven com el vent i feien deu voltes a la sala. Després els puputs van ballar 
una quadrilla deliciosa a terra i encara més encertat va ser el cotilló amb totes les seves 
figures. En aquest van fer esclafir de riure tothom els escarafalls d’una cadernera 
arrogant a qui van presentar deu parelles de ball seguides i no li’n va agradar cap; els 
mirava amb menyspreu i deia que no amb el cap. L’onzè li va agradar i per demostrar-
li-ho li va donar una mosca que acabava d’agafar. Aquell la va engolir i després va 
abraçar la seva parella i va començar a fer giragonses amb gràcia i art únics. 

No acabaria mai si ho volgués explicar tot. L’espectacle es va tancar amb una pluja 
de flors rares que les orenetes havien dut de l’estranger. La més rara de totes era un 
lotus blau de l’Alt Nil, que na Pomera va oferir al rei. 

Aquest ara era tot vitalitat i alegria. La sang li va pujar fins a omplir-li el seu rostre 
pàl·lid de color i els ulls llançaven espurnes. Sense aturar-se a pensar en la seva altesa ni 
en els seus avantpassats ni en què dirien els prínceps, ducs, generals, ministres i els 
bisbes que l’envoltaven, es va inclinar i va besar na Pomera al front, a les dues galtes i 
al mentó. Aquella besada en creu, segons deien, equivalia llavors a la Magna Grècia a 
un prometatge oficial. No puc dir si aquell prometatge va agradar a tots els cortesans o 
almenys a una cortesana. Tots, però, es van veure obligats si us plau per força a cridar: 
Visca la nostra reina! El mateix van cridar tots els ocells en la seva llengua, i, en veure 
que na Pomera plorava quan se n’acomiadaven, li van fer la promesa de venir a veure-la 
sovint. 

Les noces van tenir lloc la setmana següent amb tota magnificència i pompa. Hi eren 
convidats també els pares adoptius de na Pomera, el vell i la vella, a qui l’alegria els va 
fer semblar deu anys més joves. 

El rei, per tal que la seva dona estimada els tingués al seu costat, va cercar de trobar-
los algun càrrec públic a la capital. Veient com era de prudent, estalviadora, frugal i 
ordenada en tot la vella, la va fer consellera d’Economia. El vell, però, era més difícil 
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d’acomodar. L’home no sabia ni llegir ni escriure. El rei s’escalfava el cap per trobar 
com podia col·locar-lo, quan es va escaure que va morir el conseller d’Educació. Com 
que no tenia disponible cap altre càrrec li va donar al vell el del difunt, i és llavors que 
va néixer, i es conserva encara en molts llocs, el costum de donar la Conselleria 
d’Educació al més analfabet. 

 
 

Diari Akrópolis, 1895 
 


