
 

 

 

 

 

 

 

EL CAVALLER ARNAU I LA PRINCESA 

 

 L'arnau caminava com cada dia, a l'alba, per sortir del poble, amb la idea i l'ordre, del seu 

amo, de vigilar els camperols i les seves terres, i procurar que tots compleixin amb les seves 

obligacions i feines, i que cap foraster provinent de les files de l'enemic es pogués apropar al 

poble de Besalú. 

Com cada matí,  l'Arnau, contemplava com els venedors que anaven al mercat del poble, 

creuaven el pont, en direcció contrària a la que ell portava. 



 Però aquest dia va ser diferent. L'arnau d'observar una noia, jove, que carregada  amb dos 

cistells, es dirigia cap al poble. Encara que les seves vestimentes eren velles i descolorides, la 

bellesa de la camperola no li va passar desapercebuda el cavaller. 

Va frenar una mica el pas del cavall, per poder observar millor aquella silueta fina, que 

caminava en decisió. 

 Aquells que cabells rossos, recollits en una trena què li arribava a la cintura, i de sobte 

aquells ulls….. 

Aquells ulls color mel, grossos, decidits, penetrants, es van creuar per un instant amb els seus, 

i  van fer el seu cor deixis de bategar per un moment. L'atordiment del cavaller va fer que no 

se n'adonés que tothom el mirava, i s'apartava per evitar col·lisionar amb ell i el seu cavall. I 

mentre així restava, bocabadat, la perdia de vista entre la multitud que entrava al poble. 

Des d'aquest matí, cada dia a l'alba, sortia del poble, creuant el pont, amb un nou sentiment , 

un, que mai havia conegut. I amb aquella angoixa a l'estomac, que no podia explicar ni 

reconèixer, ja que era el primer cop que la experimentava, buscava de nou aquells ulls color 

mel, que tant l'havien trasbalsat. 

Perquè sentia aquella inquietud, aquell desig tan fort i malaltís, de tornar-se a creuar amb 

aquells ulls que li havien perforar l'anima? 

 Ell, l’Arnau, el cavaller més ben plantat del comtat, tenia i posseïa, totes les dones que volia. 

Totes buscaven la seva passió, el seu amor, els seus favors, encara que ell mai havia sentit, 

per cap d'elles, aquell desig i aquell nus a l'estómac que sentia ara, quan es creuava amb la 

camperola de cabells rossos i ulls com la mel. 

Ell notava que a la noia tampoc li era indiferent. Ella també el mirava, durant uns instants 

amb profunditat. Però només era un moment. Llavors, ella desviava la mirada amb dignitat 

per seguir el seu camí cap al poble. 



Un dia, l’Arnau,  es va atrevir a esperar la noia quan sortia de Besalú, ben acabada la venda 

dels productes que portava de casa seva, i la va seguir amb discreció. Creuant uns camps, i un 

bosquet, la noia es va refugiar en una caseta petita, humil, on segurament vivia. 

A fora la casa, una dona de mitjana edat, que molt s’assemblava a la camperola, li va dirigir 

unes paraules, al veure-la arribar, a l'hora que penjava unes peces de roba, acabades de rentar. 

L’Arnau va sospitar que es tractava de la mare de la noia. 

Una mica més enllà, un home amb la pell fosca, cremada pel sol, les mans plenes de durícies, 

i l'esquena encorbada, treballava el camp que em voltava la casa. Seria el pare d'aquella que 

l'estava robant el cor i l'anima, va pensar el cavaller. 

Van ser dies de mirades profundes que duraven uns instants; van ser jornades de seguir-la 

cada migdia, fins a prop de casa seva, mentre el seu cor, a cada moment bategava amb més 

força, i el  seu desig es feia més insistent, fins arribar a fer-li mal. 

Un dia es va atrevir, i l’Arnau va aturar a la noia, a mig camí de casa seva, posant-se amb el 

cavall al davant per tallar-li el pas, i obligant-la a mirar-lo els ulls, aquest cop, sense donar-li 

opció d’apartar la mirada, ni de fugir. 

La camperola, però, tampoc va fer cap intent d’apartar-lo. Fins i tot semblava, que li agradava 

prou la situació descarada del cavaller. 

Sense saber com, es va trobar parlant amb ella de manera dolça, tendre, respectuosa. Li 

preguntà qui era, amb qui vivia, que feia. La va acompanyar fins a prop de casa seva, mentre 

la noia, desperta i entregada al joc de l’Arnau, reia per sota el nas, sense deixar de mirar-lo de 

reüll. I la va acomiadar amb un somriure sincer i amb una alegria dins seu, a la que no li va 

poder posar nom, ja que mai havia experimentat aquell sentiment. Tampoc va poder esbrinar 

el nom de la seva camperola. De fet, ella mai, en tot el temps que van passar junts, li va fer 

saber. Sempre va ser la seva camperola de Besalú. 



No entenia el que estava passant, pensava la noia. 

De cop un dia es va fixar en un cavaller, que la mirava intensament els ulls, i el seu cor es va 

aturar per uns instants. És, com si hagués reconegut aquells ulls, aquella mirada, a través del 

temps. 

Estava acostumada el setge dels homes, i desconfiava particularment, dels cavallers del 

comtat, que només buscaven les noies, pel seu divertiment i plaer. Ella havia fugit sempre de 

mirades inquisitives i paraules afalagadores, de tot home, a peu i a cavall. 

La seva vida, encara curta, doncs acabava de fer els vint anys, havia estat dedicada als seus 

pares, a la feina de casa, i a anar cada matí al poble, creuant el pont, amb dos cistells plens del 

que es recollia dels sembrats, als camps de casa seva. 

Ella sabia que cap cavaller podia desitjar-la, més enllà de qualsevol passatemps, ja que només 

era una camperola al servei del senyor del comtat. Sabia que mai un cavaller podia fixar-se 

amb una noia, que no formés part de la classe social que residia en el castell. Perquè llavors, 

veia aquells ulls amb una mirada diferent? Perquè llavors, escoltava aquella veu amb una 

dolçor que no reconeixia en altres homes? Perquè llavors, el cor li deia que tot allò que estava 

passant era real, honest i sincer? 

De mica en mica, les converses entre el cavaller i la noia es van fer més llargues, més 

profundes, mes intenses. 

De mica en mica, es van anar despertant uns sentiments, que cap dels dos havien sentit mai. 

L'arnau sabia perfectament, que ningú havia de saber de les seves trobades amb la camperola, 

ja que la seva posició, com a mà dreta de l'amo del comtat i de les terres que el pertanyien, no 

li permetien, relació alguna, amb cap persona que no fos del seu entorn social. 

Ella sabia tan mateix, que ningú havia de saber, de les seves trobades amb el cavaller, ja que 

no era digne de la seva amistat. També, era molt conscient, de que no podia posar en perill la 



seva reputació i molt menys la reputació del seu cavaller, i que mai, ell, renunciaria a la seva 

posició. 

L'amistat entre els joves va donar pas a la intimitat, la tendresa, les carícies, l'amor i l'entrega, 

sense que els seus prejudicis, les seves pors, els poguessin aturar. 

Així van passar els mesos, en que cada dia, a la sortida del mercat, l'Arnau esperava a la seva 

estimada sense nom, al amagatall d'un bosquet que havia trobat a mig camí de casa de la noia. 

Allà, entre arbres, i precioses flors, els joves s’entregaven amb passió, deixant que els seus 

sentiments s'expressessin sense límits, i sentin com cada dia que passava, els seus cors 

bategaven més junts, i les seves ànimes es convertien en una sola. 

Cada dia sentien més, que era com si es coneguessin de sempre, des de l’eternitat del temps, i 

només s'haguessin retrobat un altre cop. 

Ell, mai li va prometre res a la seva estimada. Sabia que no podia oferir-li més que les seves 

abraçades, els seus petons, el seu cor entregat totalment, el seu amor. 

Ella, res va demanar-li el seu estimat, cap promesa, cap jurament.  Sabia i acceptava que 

només podia viure amb ella, aquests moments d'amor i plenitud, a l’amagatall d'aquell 

bosquet. Però res més li calia a la camperola, res més, que sentir el que sentia, quan ell 

l’abraçava, l'estimava,  l’adorava amb les mans, amb els ulls, amb les paraules, amb la seva 

ànima. 

I així, de mica en mica, la camperola sense nom, es convertí en la princesa del cavaller 

Arnau. 

I  princesa, li deia sempre, entre abraçada i abraçada, entre petó i petó. A l'hora que es 

trobaven junts, arreplegats l'un en braços de l'altre, sense importar ni el passat ni el futur. 

Només aquest present, que era el seu regal. 



Però va arribar el dia, en que l'arnau va haver de partir de sobte, una nit, amb els seus soldats, 

a lluitar contra uns enemics, que intentaven conquerir el comtat de Besalú, i les seves terres. 

La lluita del seu cor dividit, entre les seves obligacions i la mort per la seva princesa, li feia 

tant de mal, que mentre que cavalcava pels camins de terra, en busca de la guerra, els ulls se 

li omplien de llàgrimes, no pas de por, sinó de tristesa infinita. 

No havia pogut acomiadar-se de la seva estimada, ni un adéu, ni una paraula, ni un petó. 

Quan tornaria a veure els seus ulls color mel? 

Quan tornaria a acaronar aquella pell, tan suau, que el tornava boig de plaer? 

Ella, que sabia que els soldats havien sortit a la guerra, lluitava entre el floriment de les seves 

llàgrimes, i la valentia i la dignitat del seu esperit, i guardava l’esperança de que el seu 

cavaller tornés, molt aviat, als seus braços.  

I així un dia, es va adonar, que el seu ventre era ple del fruit d'aquell amor, que ara, es 

trobava ben lluny de la seva vida. 

L’Arnau no tornava, i a la camperola li creixia el ventre al ritme d'aquell nadó, fruit de l'amor 

i la tendresa. 

A ningú va poder explicar la noia, el seu estat, tret dels seus pares, que amb amor i 

compassió, van acceptar que la camperola restés a casa aquells mesos, fent corre la veu, de 

que havia contret una malaltia, i que no podia ni visitar, ni rebre visites. 

La mare, emplenant-se sota les faldilles de roba vella i en desús, va fer créixer la seva cintura, 

de tal manera, què tothom va creure que la dona, després de 20 anys, tornava esperar una 

criatura. 

L’Arnau no tornava, i la camperola passava els dies portant les feines de la casa, mentre la 

mare anava al mercat; i les nits d'insomni, li parlava al seu fill, mentre mantenia l’esperança 



de que el seu cavaller tornaria aviat, i es llançaria els seus braços, per explicar-li la bona 

nova. 

Un matí plujós, va arribar la veu, al poble, de que els defensors del comtat de Besalú, havien 

vençut els invasors, però que el preu que s’havia pagat era molt alt, ja que molts dels homes 

que havien marxat a la guerra, mai més tornarien. Entre ells, el cavaller Arnau. 

La desolació i la tristesa es van apoderar del cor de la camperola; i tan gran era el seu dolor, 

que a l’endemà de saber la notícia, el nadó, que per naturalesa encara li restava alguns dies 

per arribar a aquest món, li va contreure el ventre de tal manera, que sortí, sense gaire bé 

temps per avisar, i enmig d'uns dolors, res comparables, el dolor que la noia sentia en el fons 

de la seva ànima. 

I així, una nit de lluna plena i amb el cel ple d'estels, què il.luminaven amb gran resplendor 

tot el comtat,  va néixer una nena, petita, de cabell fosc com el cavaller, i amb uns ulls color 

mel, fidel reflexa dels ulls de la seva mare. 

Al cap d’unes hores, i mentre restava estirada al llit, amb el seu infant els braços, el dolor de 

la noia s’anava esvaint, i un sentiment d'amor i dolçor l’anaven omplint, i contemplava aquell 

fruit que sempre més, seria una part d'aquell amor, que la guerra l'havia arravatat. L’amor del 

seu cavaller Arnau. 

I anava sentint, cada cop més fort, una pau  i una felicitat, com si una presència, la del seu 

estimat, estigues allà, al seu costat, envoltant-les a les dues. 

L'esperit de l’Arnau, de peu, al costat de la seva estimada, somreia, tot admirant la seva 

filleta, i amb el silenci del pensament i la força del seu cor, li feia una promesa eterna, abans 

de marxar cap el seu descans: 

“Et buscaré, estimada, en l’espai i en el temps, i un dia, ens retrobarem, per continuar junts 

aquesta història d'amor. Llavors, quan ens tornem a retrobar, quan ens tornem a mirar els ulls, 



en el pont de Besalú, et besaré intensament, i ja no seràs mai més, la meva camperola sense 

nom, sinó que sempre més seràs, la meva princesa. La princesa del cavaller Arnau!”. 

 
 


