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Lo llop i la rabosa: María Arrufat Lombarte de Ràfels i Manuel Lombarte Lombarte de Pena-roja de 
Tastavins. Conte guanyador del primer premi de la categoria 5è-6è del concurs de contes ‘Qüento va, 
qüento vingue’ 2019. El nom original del conte presentat es L´os i la rabosa.

Sant Pere s’ha sorollat: Emma Sylvia Sonneberg Bel i Carmen Simó Gómez de la Freixneda. Conte 
guanyador del primer premi de la categoria 3r-4t del concurs de contes ‘Qüento va, qüento vingue’ 2019.
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Lo llop i la rabosa
Un camí, un llop i una rabosa se’n 
van anar pel camp a buscar menjar 
perquè estaven morts de gana. 
Van arribar a un convent 
i van vore que els flares 
estaven acabant de dinar. 



Lo llop i la rabosa van dir: 
-De vore que no es poden
acabar lo dinar, i natres 
tenim tanta fam!
Des de la finestra los 
miraven com menjaven 
formatge, tallades d’oli, pa...



Aquell dia els flares havien fet una erada, havien trillat  
i ho tenien tot escampat per la era.
Lo llop i la rabosa dien:
-Com podem fer per a què s’eixécon de la taula,
pa anar a agarrar alguna cosa?
I la rabosa, que ere molt espaviladeta, va dir:
-Flares, a la erada, que ve una gran tronada!
Així que els flares comencen a córrer per a què no 
se’ls banyés la palla i es van dixar el dinar.



Al moment la rabosa i lo 
llop van entrar al convent, 
i només van poder agarrar 
un formatge cada un 
a la boca, perquè ja 
tornaven los flares.



Lo llop, que tenie molta gana, 
li pregunte a la rabosa per a vore 
si soltae el formatge:
-Tu d’a on eres?
La rabosa, tan espaviladeta, li va dir:
-De Flix (apretant bé les dents per
a què no li caiguere lo formatge). 



-I tu, d’a on eres?
Lo llop li conteste obrint molt la boca:
-Jo sóc d’Albocàsser. 
I li va caure lo formatge pel cantó d’un pou a dins.
Lo llop li va dir a la rabosa que entrare ella al pou
per a treure’l, pero ella li va dir:



-Jo no, que sóc molt menuda, i no sabré eixir. 
Entra tu que eres més gran i podràs eixir agarrant-te
dels cantons.



Lo llop va entrar al pou i l’aigua va començar a 
pujar i pujar i lo formatge flotave per l’aigua. 

I la rabosa, que ja s’havie menjat lo formatge que 
havie agarrat, estave alerta, i amb molta picardia, 
va agarrar el formatge d’un mos i se’n va anar 
corrents i lo llop ja no la va vore mai més.

No et fios dels desconeguts, llops i raboses mai 
han segut amics.



Sant Pere s’ha sorollat
A un poble, la festa major ere lo dia de Sant Pere, 
i al mossen també li dien Pere. Una dona li va regalar 
una perdiueta, un plat de confitura i una botella de vi dolç.



Los escolanets, que eren molt tracalets, un dia 
van fer enfadar molt al mossen, i quan los volie 
castigar, van tirar la estàtua del Sant i es va 
trencar. Com estaven damunt de la festa, no en 
podien comprar una altra. 



Al poble hi havie un xiquet molt pobre, que vivie en son 
iaio, i lo mossen li va dir que si es volie vestir de Sant 
Pere per la missa, li donarie un duro. El xiquet li va dir:
-I jo què hai de fer?
I el mossen li va contestar:
-No te sorollos en tota la missa.





Los escolanets, que se’n 
van enterar, van caçar 
mosques de bestiar i les 
van guardar a un canut 
de canya, i quan estae lo 
mossen dient lo sermó, 
les hi van soltar al xiquet. 
Com li molestaven, no es 
va poder aguantar i es va 
sorollar. La gent que ho 
van vore, van dir:
-Sant Pere s’ha sorollat!!



Quan van marxar tots de missa, una agüeleta 
va anar a resar-li a Sant Pere i li va dir:
-Fes que me toco la loteria.
I el pobre xiquet que ja no podie aguantar 
més per les mosques, li va contestar:
-Si jo puguera fer que tocare la loteria, 
no m’estaria aquí per un duro!

Este qüento s’ha acabat 
i per la xumenera se n’ha anat





En esta edició recollim els contes guanyadors del IV 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 que los nostres xiquets 

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


