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Qüento va, qüento vingue...

En temps molt antics 
diu la gent que va passar 
un embruixament a un mas.



Hi havia una quadrilla que hi segaven i la filla del mas, 
que ere molt guapa, els portava la berena i la beguda.





Los segadors deien:

-En lo guapa que és i no vol ser la meua nóvia, 
en vol a un altre.



-Embruixa-la i canviarà d’opinió!

I així ho va fer, i la va convertir en una serp.



Lo pare, que era l’amo 
del mas, es va enrabiar. 



Va agarrar la falç i se’n va anar  
cap on estaven los segadors,  
la hi va tirar a l’embruixador 
i se li va clavar al coll i es va morir.



Com no hi havia ningú 
que puguera desfer 
l’embruixament, la noia 
es va quedar serp per 
sempre.

La serp per allí es passejave, 
quan l’ama anave a rentar 
al riu, la serp anave en ella. 
També a l’hort, sempre així.





L’ama, que era la mare de la noia, 
va decidir marxar aprofitant que 
anaven a replegar olives per la 
Terra Baixa, i allí es van quedar.

Van passar els anys i, al 
no viure ningú al mas, es 
va deteriorar tant que va 
anar caent per parts.



Va arribar una primavera molt 
plujosa i van eixir los barrancs, 
rius i fonts, com bojos.
Lo riu de davall del mas anave 
de cantó a cantó i diuen que la 
serp es va tirar a l’aigua i va 
marxar nadant riu avall.



Mai més es va  
sabre res del seu parador. 

Es va dir que a Faió van vore una serp 
que tenia una melena rossa molt llarga; 
es pense que ere la mateixa.





El cas és que el mas avui està en ruïnes, 
assolat, i es pot vore.

Qüento contat, qüento acabat!





En esta edició recollim lo conte del guanydor del VI Concurs 
de contes tradicionals ‘Qüento va, qüento vingue’ que 
celebra anualment la Comarca del Matarraña/Matarranya 

entre els xiquets de les escoles del Matarranya.

Des de la comarca del Matarraña/Matarranya 
volem contribuir a què els nostres xiquets 

tornin a escoltar les històries que durant generacions 
s’han transmès de pares a fills i de iaios a nets.


