
LA VERDADERA LLEGENDA DE LES BORGES DEL CAMP. 

Fa molt de temps, quan els continents ni els països encara no existien, en una 

petita part del món, hi havia un petit poblat, anomenat els quilograms que vivien 

feliços en el seu poblat.  

Aquell dia no era qualsevol dia, aquell dia era l'aniversari del cap del poblat, era 

un dia molt especial per al poblat perquè el seu cap era molt egoista i quan 

caçaven algun animal, ell havia de ser sempre el primer que menjava, i si tenia 

molta gana, es menjava tot l'animal si feia falta deixava a tota la resta del poblat 

sense menjar. Per això , tota la resta del poblat desitjava que arribés el seu 

aniversari. Una vegada a l'any deixava que la resta del poblat es comportés 

com si fos ell, i el cap havia de comportar-se com si no fos el cap, tot i que 

també rebia regals. 

Però aquest any , l'aniversari del cap no va ser com tots els altres, va ser el 

pitjor aniversari , perquè aquell dia hi va haver una catàstrofe molt gran. El 

volcà va entrar en erupció , però en lloc de treure lava treia aigua molt calenta, 

poc després hi va haver un terratrèmol i va fer que el poblat es dividís en dues 

parts, una de les parts s'en va anar flotant cap al mar, i els que estaven en 

aquella part van morir per excès d'aigua salada ja que en van beure massa. Els 

altres es va perdre, no és sap ben bé què va passar, alguns van caure al mar i 

van morir ofegats, altres van morir per falta d'aliment, però el cap que s'havia 

pogut agafar a una branca, va arribar a una illa. Quan va deixar-se anar de la 

branca va veure un amic del seu poblat que flotava al mar però quan va anar a 

veure'l, no és movia, i va entendre que estava mort. Aleshores va decidir entrar 

en aquella illa, mentre caminava va veure una ombra, es va aturar i va veure un 

ésser semblant a ell, caminava millor que ell i no tenia tant de pèl a la cara, va 

decidir preguntar: 

 Qui ets ? 

Ell va respondre: 

 Sóc el cap d'aquesta tribu. 



Aviat es van entendre, es van fer amics i el va acceptar a la seva tribu. Un dia 

el cap d'aquella tribu estava passejant pel bosc, es va trobar al cap de l'altre 

poblat i li va dir: 

 Vius en un lloc molt gran, per què no ho divideixes en petites parts i els 

hi poses nom? 

 Sí, és una bona idea, i a aquest lloc, com li podem posar? Va dir el cap 

de la tribu. 

Com que hi havia moltes borges en un camp de les afores del poblat, van 

decidir que aquell poblat es diria Les Borges del Camp. 

I així va ser com l'antic cap i el cap de la tribu van formar el nostre poble, Les 

Borges del Camp, i poc després van formar els pobles del voltant, els països i 

els continents. 

 


