
ELS ERMITANS 

 

Fa molt de temps, en un poble anomenat Les Borges del Camp, hi vivien dos ermitans 

que eren en Joan i la Joana. Tenien una ermita espectacular i, per entrar, havies de pagar 

una quantitat de diners. Tot el món pagava per anar-hi. Els pobres es gastaven tots els 

dines només per veure l'ermita i els ermitans guanyaven molts diners. Però, un dia, va 

aparèixer una esquerda al sostra i es va xafar tot. No la van arreglar més.  

Al cap del temps, en Joan i la Joana van perdre tots els diners i van entrar a la pobresa. 

L'única manera de sobreviure i poder menjar era demanant diners, buscant menjar a la 

brossa i demanar menjar. Així superaven la pobresa . Al cap d'uns anys, la Joana va 

agafar una malaltia molt greu i no podia comprar medicines. Un dia, va aparèixer un 

home amb pintes de ser pobre que es deia Marc. Anava demanant hospitalitat per les 

cases i un dia va anar a trucar a casa de l'ermità. 

 Qui és?- van preguntar els dos. 

 No tinc cases ni diners, us demano que em deixeu estar uns quants dies aquí- va 

dir cridant. 

L'ermità va obrir la porta i li va dir: 

 Pots entrar, però t'aviso que no és res de l'altre món. 

 A mi m'és igual això- va dir. 

Un dia, el Marc va desaparèixer i no el van trobar. Van trobar una carta que deia així: 



“Amics meus, gràcies per la vostra generositat. Ningú volia acollir-me però vet aquí que 

vosaltres, els més humils i els mes pobres, m'heu acollit. Us he fet gastar tot el que 

teníeu i ara us ho tornaré. 

Atentament, Marc “ 

Es van quedar de pedra. Van sortir al carrer i estava ple d'or i l'ermita estava arreglada. 

Al cap dels anys, en Joan i la Joana van fundar una empresa per construir cases pels 

pobres i per entrar a l'ermita ja no s'havia de pagar. 

 


