
 
En Martí en Ferran, cavallers 

Josep Mª Fonalleras 
 
Avui ha vingut a classe un senyor que la mestra ha dit que era poeta. “¿Paleta?”, ha dit 
en Roc. “No, poeta”, ha contestat la mestra. Després, el senyor ha explicat una 
anècdota, que és que quan es va fer el carnet d’identitat va dir “poeta” i els del carnet 
d’identitat van entendre “paleta”, com en Roc, i resulta que ara té “paleta” allà on diu 
ofici. I ell ha dit: “De fet, ja s’assemblen força, perquè els poetes fem com els paletes, 
construïm coses i ells també construeixen, però no pas coses sinó cases”. Tots hem 
rigut i després ell ens ha dit que ens recitaria un poema. No és pas que ara el recordi 
de memòria, però és que el tenim escrit a la fitxa perquè el proper dia de classe de 
llengua la mestra ens ha dit que ens faria un examen. Bé, vull dir que ens dirà què hi 
hem entès i coses d’aquestes. 
El poema diu així:  
 
Dos cavallers a cal podòleg 
Diuen que el noble Martí  
i que el seu cosí Ferran,  
dos afamats cavallers  
de la part del nord de França,  
amb la cuirassa i la llança,  
tips de no poder dormir  
munten a cavall i van  
a la clínica Parés.  

- “Els peus fan tanta pudor, 
que hem de dormir a la palla.  
Ningú no vol fer batalla 
Tothom fuig de la suor”.  

A la consulta del metge,  
que és el doctor Tudiràs,  
els examinen el fetge,  
el sucre i també la sang:  
 
-  “Tu diràs que han de fugir,  
amb un fong que és com un fang.  
Canviareu de matalàs,    
fora cuirassa i escut.”. 
El metge escriu la recepta 
i en surten tots dos capcots. 
 
Han de llançar la ballesta,  
canviar botes per esclops  
i fugir a la muntanya  
allà on viu la puput.  
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En Martí, molt decebut,  
el casc penja d’una canya.   
En Ferran diu que amb l’aranya,   
que també li put l’alè,  
jugaran a la cucanya.  
A mi m’agrada. I jo em penso que la història és de dos cavallers medievals que 
brutegen molt, que sempre van bruts perquè es passen el dia fent guerres i matant 
altres cavallers i no tenen temps de rentar-se perquè, entre d’altres coses, a l’Edat 
Mitjana no hi havia dutxes ni res de tot això i potser tampoc sabó. És a dir que fan 
molta pudor en general i també fan molta pudor de peus, que és una de les coses més 
horribles que hi ha.  
La mare moltes vegades l’hi diu al meu germà Pere, que és més gran i que juga a 
futbol. Quan torna de l’entrenament i obre la bossa d’esports, hem d’obrir les finestres 
perquè, si no, quedaríem tots intoxicats. I li diu: “Pere, ¿es pot saber què carai menges 
que els peus et facin tanta pudor?”. I en Pere, pobre, diu que menja el que la mare o el 
pare li posen a taula, que ell no en té cap culpa. I la mare ho fa mig de broma, però el 
cert és que fan molta pudor.  
Bé, però ara estàvem amb els cavallers, que no paraven de fer batalles i no es 
dutxaven mai i, a més a més, amb tanta armadura i tantes botes resulta que els peus 
no respiraven ni res, i després eren tots els altres del voltant que no podien respirar 
per culpa de la seva pudor de peus.  
De fet, em penso que haurien guanyat totes les batalles si en lloc de guerrejar 
s’haguessin tret les botes i haguessin fet servir els mitjons com a bandera. Tots els 
enemics desmaiats al camp de batalla. Em penso que diré això, que fa gràcia. 
I també diré que em fa gràcia que els dos cavallers hagin de deixar l’exèrcit per culpa 
dels peus. Sembla que s’avorriran, perquè ho diu el poema. Hauran d’anar a la 
muntanya i no sabran què fer sinó jugar amb les aranyes. Però potser això és millor, 
perquè així no faran batalles ni es dedicaran a tallar caps i coses d’aquestes que feien 
els cavallers. A mi em sembla que el poeta vol dir això, i ho diu mig de broma i per 
exemple parla d’un metge que es diu Tudiràs, que és com si digués “tu diràs!” perquè 
rimi amb matalàs, perquè soni igual.  
El senyor poeta fa servir la broma per dir que els cavallers, de fet, tampoc no volen 
anar dalt del cavall a matar d’altres cavallers amb armadures sinó que el problema més 
gros és que tenen uns peus que fan pudor. I això és el que més els atabala. A dalt de la 
muntanya potser resulta que es curen i, després, si es renten bé i ho fan sovint, 
tornaran a la plana i , vés a saber, tornaran a fer guerra, però això ja seria un altre 
poema, que el senyor poeta encara no ha escrit.  
 
Diré això, quan m’ho pregunti la mestra: que els cavallers no són ni bons ni dolents 
sinó que són bruts de mena. Li diré que no m’agradaria que tornessin a fer servir les 
espases i els escuts i els ganivets, i que m’agradaria que anessin pel món per curar tota 
la gent que té problemes als peus, que deuen ser molts. Ja m’imagino en Martí i en 
Ferran arribant al castell i dient a tots els altres cavallers que els esperen que no 
comptin amb ells.  
Que primer s’avorrien a la casa de la muntanya i que, després, van trobar unes herbes 
que feien servir per fregar-se els peus i que, des d’aleshores, ja no feien ni faran mai 
més pudor. I que deixen el cavall i l’armadura i que compren un carro i se’n van per tot 
el món amb les herbes per vendre el remei a tots els cavallers i els pagesos i els 
prínceps i les princeses i els reis i les reines i les pageses que ho vulguin.   
Després, el senyor poeta ens ha explicat històries de trobadors, que són els que feien 
poemes a l’època medieval, i que en feien d’amor i també de batalles entre ells, com 

- 2 - 



ara en Joanot Martorell, que es diu com en Joan, que és un tros de nen i li diem Joanot. 
Batalles que ara ja són història del passat i que ens les mirem com si miréssim uns 
dibuixos animats, és a dir, sense que ens facin por. En Martorell no era poeta ben bé, 
vull dir que escrivia unes altres coses, com ara novel·les, que també anaven de 
cavallers que no paraven de córrer amunt i avall, per tot el Mediterrani i també per 
Anglaterra, que lluitaven i que estimaven. De fet, estimaven més que no pas lluitaven, 
com en Tirant lo Blanc, ens ha dit el poeta, que un dia es va disfressar de rata, ens ha 
dit.  
Hi havia els trobadors i també els joglars, que eren els que anaven de poble en poble 
cantant i recitant els poemes dels altres i fent capgirells i ballant i fent teatre. 
Mira, tot això que ens ha explicat el senyor poeta a mi m’ha agradat, perquè acabo de 
descobrir que a mi també m’agrada això de fer de paleta, com diu en Roc. Vull dir de 
poeta, és clar, que és això de construir cases amb les paraules, que són les teules i els 
maons, i els versos, que són paraules que s’ajunten i fan les parets.  
No vull pas dir arquitecte, que això és més una cosa de la Laia, que diu que vol ser com 
el seu pare, sinó poeta, perquè està bé això de construir històries que abans no 
existien i que ara existiran perquè jo les escriuré, com la d’en Ferran i en Martí, els 
cavallers, que no l’he escrit jo però que m’agradaria saber com acaba de debò. O com 
altres històries que escriuré un dia de debò, com ara aquesta que ara mateix acabo 
aquí, quan escric aquest punt i final. I m’agradaria que el poeta tornés un dia per dir-
nos com acaba la història, si s’assembla a la meva, i què se’n va fer d’en Ferran i d’en 
Martí.  
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