


Això diu que eren dos regnes: 
l’un, a l’esquerra d’una muntanya molt 
alta, i l’altre, a la dreta. Per això, el rei 
d’un dels regnes era conegut amb el nom 
de Rei Esquerrà i l’altre, amb el de Rei 
Dretà. Però que ningú no vulga veure 
en estos noms alguna raó oculta; estos 
eren els seus noms i de la mateixa manera 
haurien pogut ser els contraris.

La muntanya alta que hi havia entre els 
dos regnes era difícil d’escalar; per això 
no l’escalava mai ningú i, així, els dos  
reis a penes sabien res l’un de l’altre.



Una situació que, en tractar-se de reis, és 
una sort la majoria de les voltes.

El Rei Dretà s’anomenava Mufló i 
l’Esquerrà, Plantòfol. Naturalment, cada 
rei tenia també una reina que l’ajudava 
a governar. La muller de Mufló es deia 
Camella i la muller de Plantòfol es deia 
Sandàlia.

Com que els dos regnes eren molt 
menudets, tampoc no hi havia, també 

cal dir-ho, molt a governar. Per això, 
Mufló quasi sempre estava jugant al 
minigolf amb Camella, als jardins del seu 
palau, sobretot durant l’estiu. A l’hivern, 
jugaven al set i mig a la sala del tron.

Plantòfol, en canvi, als estius jugava 
a bàdminton amb Sandàlia, als jardins 
del palau, i a l’hivern, a la sala del tron, 
jugaven al tres en ratlla. Esta era 
la diferència.

7



I el cas és que les dues reines van donar 
a llum al mateix temps. Sandàlia va tindre 
un príncep, i Camella, una princesa.  
El príncep, el van batejar amb el nom  
de Tafilet, i la princesa, amb el de Pralín.

Quan volgueren batejar els seus 
fills, les dues cases reials van enviar 

invitacions als seus parents. Com 
sabem, la majoria dels reis 

i de les reines tenen una parentela molt 
nombrosa i complicada. I, així, va 
passar una cosa que ja havia passat en 
molts contes: les dues famílies oblidaren 
una rebesrebescosina política, parent 
en tretzé grau i amb un geni de mil 
dimonis que, per les coses de la vida, 
estava emparentada tant amb la casa reial 
esquerrana com amb la dretana.


