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“En Sancellas la autoridad histórica se llama 
Bartomeu Oliver. Sanceller de nacimiento y sacerdote 

por vocación, este hombre entrañable que está a punto 
de cumplir 83 años habla al viajero con la placidez de los 

sabios antiguos y la bondad que proporciona una vida 
al servicio de los demás. Con su inseparable 

vestimenta preconciliar, el Padre Oliver desgrana para el 
curioso forastero la historia de un pueblo que mantuvo 

en el pasado el protagonismo que le niega el futuro.”

 FRANCESC GOST
Revista Sovint, 1986
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DOS MOTS PER ENGIRGOLAR-HO...

Sempre m’han encativat les contarelles, les aventu-
res dialèctiques, les narracions que ens apropen a 
les nostres pors, als nostres amors, als desitjos. I les 

rondalles, i les llegendes, esdevenen la porta d’entrada 
en un món màgic, alternatiu i necessari per a poder sen-
tir-se segur a mesura que prenem consciència d’on som, 
què feim aquí, cap on anam. Ambdues formes narratives 
s’han transmès de forma oral i de generació en generació, 
i s’han anat engrandint i eixamplant a mesura que el pas 
del temps allargava la seva presència.

Tenc la sort de pertànyer a una generació que va viure 
l’oralitat de les rondalles i les llegendes: la meva padri-
na, al voltant del foc, en la xemeneia immensa de la cui-
na, i després de passar el rosari —amb la promesa de les 
rondalles!—, ens contava una, dues, tres —mai en teníem 
prou!— rondalles. Ella no sabia llegir ni escriure, però us 
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assegur que quan vaig llegir les Rondalles Mallorquines d’en 
Jordi des Racó, gairebé totes em semblaven familiars, com 
si ja les hagués sentides abans. «Na Tricafaldetes», «N’Es-
tel d’Or», «L’amor de les tres taronges», «La llampria me-
ravellosa»... Quin món de rondalles vaig viure en la meva 
infantívola vida, amb una senzillesa absoluta, però amb 
una intensitat que no canviaria per res del món!

A la Universitat de les Illes Balears, quan vaig fer la llicen-
ciatura, vaig tenir el professor Grimalt, un apassionat de 
la rondallística, i en una classe va dir que ell endevinava 
tot d’una a qui havien contat rondalles de petit, perquè 
era més espavilat, tenia més vocabulari, tenia el cap “més 
ben compost”. —A vós vos n’han contades moltes, no és 
ver?— em va dir un dia. Em tractava de vós perquè jo ja 
havia fet la diplomatura d’EGB, ja feia feina i tenia més 
edat que els companys de classe. És curiós, però aquesta 
anècdota m’ha acompanyat al llarg dels anys i he provat 
d’endevinar, també, si els alumnes que he tingut a la UIB, 
al llarg d’aquests vint-i-tres anys que fa que hi impartesc 
classes, si era possible percebre aquesta capacitat o valor; i 
en la majoria de vegades m’han confirmat aquella afirma-
ció del professor Grimalt.

També he gaudit amb la lectura de les rondalles de Pere 
Morey (Rondalles pels qui les saben totes, Rondalles pels qui els 
agrada la història, Rondalles pels qui els agraden blanques), de 
Pere Orpí (Rondaies mallorquines inèdites); he pogut conèi-
xer els treballs dels professors Jaume Guiscafrè (juntament 
amb el professor Josep A. Grimalt cataloguen les rondalles 
mallorquines segons l’índex internacional Aarne-Thomp-

Dos mots per engirgolar-ho...
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son), de Maria de la Pau Janer, de Caterina Valriu —na 
Caterina Contacontes—, així com l’aplicació didàctica que 
n’han fet també Gabriel Janer Manila o Ramon Bassa. Els 
estudis de la rondallística es complementen amb els tre-
balls extraordinaris de Vicenç Jaso i Catalina Torrens (Fan-
tasia, realitat, il·lusió, La religiositat popular en les rondalles 
mallorquines); i d’altres que n’han buidat tots els racons, 
com Antoni Llull (Diccionari d’expressions lingüístiques reco-
llides de les Rondaies Mallorquines), Gabriel Ferrer (Paraules 
i expressions de les Rondaies Mallorquines), i encara amb els 
reculls de l’Arxiduc Lluís Salvador (Rondayes de Mallorca). 
Vaig impartir la matèria Didàctica de la Literatura Infantil 
i Juvenil Catalana als mestres d’Educació Infantil i Primà-
ria de la UIB, i sempre començàvem amb les rondalles.

Les rondalles agombolen el món i el col·loquen en el lloc i 
el temps adequat. La necessitat de viure i descobrir el món 
fantàstic s’ha de fer en el moment escaient de l’evolució de 
l’infant per tal que la maduresa sigui coherent. De vegades 
hem vist un jove d’una vintena d’anys que actua com si 
tengués dotze anys, o menys; tal vegada en el moment que 
tocava no va viure la fantasia i la màgia que li pervé quin-
ze anys després. Tot té el seu espai i el seu temps. Però, 
per què ens extasien les rondalles? En primer lloc, perquè 
ens situen en un temps i un espai màgics («Això era i no 
era...», «Hi havia una vegada, quan els animals xerraven 
i...», «Vet aquí que en aquell temps que les bèsties també 
parlaven...», «L’any de la picor, quan tothom gratava...»). 
En les rondalles hi ha tots els sabers del món que pot en-
tendre un infant, perquè és el moment únic que s’avé a la 
seva evolució. L’amor, l’odi, la rancúnia, les alegries i tris-

Presentació
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teses... tot s’hi encabeix d’una manera natural i lògica. En 
les rondalles el nin sap que els dolents sempre són dolents, 
fet aquest que llavors els xoca quan perceben la realitat i 
comproven que la mateixa persona pot ser dolenta i bona 
segons les circumstàncies; els bons sempre diuen la veri-
tat, no enganyen, i a més a més, s’identifiquen amb uns 
personatges que no canvien mai: el llenyataire, la fada... en 
canvi sempre són dolents la bruixa, la madrastra, etc. Les 
rondalles ens ensenyen que no hem de defallir mai, que 
si no podem assolir el nostre objectiu en el primer intent 
ho hem de seguir intentant; d’aquí que sempre hi ha tres 
oportunitats per tal d’assolir els objectius. A més a més, 
ens mostren, sense dir-ho explícitament, que l’heroi, el 
protagonista, ha de ser valent, atrevit, amb coratge... però 
també generós: és ell qui dona part del seu esquifit men-
jar a un personatge —un ajudant—, fet aquest que no han 
volgut dur a terme els predecessors, i això ens ensenya 
que si ets generós sempre trobaràs recompensa. També ens 
proposa el valor de l’enginy, de cercar el teu camí fora de 
la protecció dels éssers que t’estimen: l’heroi ha de saber 
trobar el seu camí, i no ha de romandre sota l’aixopluc de 
la seguretat de la llar, quan és l’hora necessària. També ens 
mostren, de manera natural, el despertar de la pubertat, 
els perills que comporta, i els dubtes a què ens sotmet.

Bé, com veis no hi ha barreres en el món de les rondalles 
perquè esdevenen talment com la vida mateixa. Aquest 
grup d’enderiats sencellers ens regalen una embosta de 
meravelles arreplegades al seu poble. En totes elles hi po-
dríem entreveure els valors a què hem fet referència més 
amunt. És veritat que introdueixen un toc de realisme amb 

Dos mots per engirgolar-ho...
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els noms de persona i de lloc que la gent coneix, i que són 
reals, però això no els lleva ni un gram de la seva fantasia.

Aquestes nou rondalles i llegendes ens parlen de l’univers 
senceller, dels enigmes i les creences, de llocs i personat-
ges que ens són familiars, i del nom peculiar del poble. 
Tots hem sentit a dir que Mallorca és el centre de món, 
que aquí hi ha el pern que l’aguanta... i ens regalen una 
rondalla exquisida, farcida de referents d’altres rondalles, 
d’anades i vengudes, però la generositat dels protagonis-
tes sempre sura i per això assoleixen part dels seus pro-
pòsits. Ens volen explicar el motiu del nom del poble tot 
engirgolant-ho amb la mateixa conquesta de l’illa; però 
també el perquè de l’expressió: «Ningú que és nat, ni nai-
xerà, aigo dins Son Jordà no trobarà» —jo l’havia sentida 
també, aquesta expressió, i si fa no fa amb els mateixos 
arguments de la contarella transcrita—. Algun recull, com 
«L’era esfondrada», podria ser una contarella que hagués 
plagut a mossèn Alcover, ja que es posa damunt la taula la 
força de la religió i l’obligació de contemplar els preceptes 
de l’Església; i també la «De per què sant Cristòfol s’enfilà 
damunt el campanar de Biniali», que recull el seu encontre 
amb el Nin Jesús, i el motiu pel qual va esdevenir patró del 
llogaret. També «La llegenda de santa Àgueda» ens aporta 
un ric costumari pagesívol, i també ens explica el perquè 
aquesta santa va esdevenir la patrona de Sencelles. L’es-
crit sobre sor Francinaina Cirer és el que té més arrels de 
llegenda que no de rondalla: s’emmarca a destacar la gran 
generositat, senzillesa i fe de la Tia Xiroia a través d’una 
sèrie d’esdeveniments. I la llegenda de la Mare de Déu de 
Costitx, emmarcada en les contarelles de les Marededéus 
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trobades. 

Per fer venir salivera, trobareu la llegenda de l’origen del 
nom de Sencelles, d’un suposat «sense elles!» —ja reco-
llida en l’altra que hem esmentat—. Tanmateix el DCVB 
ens ho intenta aclarir: «SENCELLES topon. Vila situada a 
la regió central de l’illa de Mallorca. Fon.: sənsé-əs (mall.). 
Etim.: sembla d’idèntic origen que el topònim Centcelles 
del Camp de Tarragona (< llatí centum cellas, ‘cent cel-
les’). No se sap si aquesta coincidència de nom prové d’una 
immigració de gent del Camp de Tarragona a Mallorca o si 
hi ha algun altre fonament històric del nom». 

Així mateix, com hem comentat, hi ha referències a llocs i 
persones reals, i personatges històrics coneguts: el pou de 
Judí, Son Jordà, Pollença, Portopí, la cova de sa Comuna 
de Lloret, So na Rossa, Biniali, Pina, Costitx, Qanarusa... 
Jaume el Conqueridor, Nuno Sanç, Bernat de Santa Eugè-
nia, sor Francinaina Cirer... i un bon rosari del santoral: 
sant Cosme i sant Damià, sant Cristòfol, sant Pere, sant 
Antoni, sant Honorat, santa Àgueda...

També hi ha referències al nostre cançoner i refranyer po-
pular:

«Si no fos pes carretó
que va darrere, darrere 
no hi hauria cap somera
que batés un cavalló.»

Dos mots per engirgolar-ho...
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«Terra avorrida de Déu
qui no fa blat ni civada; 
ara just quan t’he sembrada 
ni em tornaràs lo qui és meu!»

«El poble ni respirar gosa
lligat per un jou fatal, 
donau-nos màrtir gloriosa 
un bon ploure de barral.»

«Qui bat primerenc, bat de franc.»

«Feina feta en diumenge, 
el dimoni se la menja.»

«Gener, gelat: febrer amarat; 
març ventós; abril, aigualós; 
maig humit: vet aquí un pagès ric!»

«Déu ens guard de la pols de gener 
i del fang de juliol.»

«Gener eixut, graner perdut.»

«Si per la Candelera el vent no apaga la llumenera, 
bon any espera.»

Bé, hi trobareu moltes més coses que us encativaran, com 
m’ha passat a mi. Estic segur, també, que aquest tresor es-
devindrà una penyora que s’engrandirà en els cors i en 
l’enteniment dels sencellers, perquè els tocarà la fibra, i els 
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farà estimar encara més el seu poble, el seu món fantàstic, 
el seu llegendari fabulós.

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible aquesta tasca; 
segur que els infants de les escoles podran gaudir-ne, i tre-
ballar-les tot recorrent els llocs i els personatges que heu 
descrit i contat. És gran la saviesa i la generositat de les 
nostres contarelles, i vosaltres ens n’heu regalat una em-
bosta ben plena de confits. 

Felip Munar i Munar
Grup d’Estudis Etnopoètics 
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Imatge cedida per Antònia Morey Coll
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SENSE ELLES!
El veritable origen del nom de Sencelles

L’any de la picor, quan tothom gratava, hi havia una 
vila al bell mig de l’illa de Mallorca que, no em de-
maneu el perquè, no en trobareu el re,1 va néixer 

sense nom. I d’aquesta manera, sense nom, passaren anys 
i panys fins que un dia sense anar-ho a cercar, aquell poble 
petit i honrat, però puixant,2 quedà per obra del Senyor 
beneït i batiat amb el nom de Sencelles. 

En sentireu contar de tot color, i no perdeu temps a escol-
tar res del que vos diguin perquè tot són mentides com un 
cove. Vos diran que si el nom ve d’aquí, que si els ho con-

1 Re Motiu.
2 Puixant Que excel·leix en poder, força, vigoria, riquesa. 



26

Sense elles!

taren just suallà3 o que saben de bona tinta que ve d’allà 
deçà...4 Però heu de creure i pensar i pensar i creure que 
del poble dels cent noms només aquesta història és certa i 
indiscutible. Tota la resta, desbarats! I avui, si callau i teniu 
paciència, tot vos ho contaré, perquè en tragueu aguller,5 si 
escoltau i feis silenci.

Els més vells de la vila, m’ho contà el senyor avi, al cel sia, 
només sabien dir que d’infants havien sentit contar que 
després de la conquesta del gran rei En Jaume, totes les 
contrades, terres, viles i possessions de Qanarusa6 varen 
passar a mans de dona Garsenda de Montcada, viuda del 
vescomte de Bearn, finat7 en el setge de Madina Mayurqa. 
Tantes feines hi havia aquells dies que mai ningú s’aturà 
a posar nom a aquella petita munió de cases que s’anava 
congriant. Ja n’hi hagué a bastament amb arruixar8 l’olor 
dels moros que, fort i no et moguis, havien defensat amb 
dents i ungles el que fins llavors havia estat ben seu.

Passat un temps, tothom ja havia fet creu i ratlla, i aquell 
poble continuava sense nom. Ja anava bé així, ningú no 
en duia el front calent, però a poc a poc aquella petita vila 
anà guanyant vigoria i la gent que allí vivia no volia ser la 

3 Suallà o sullà Allà a la vora. 
4 Deçà A la part d’allà. 
5 Treure aguller Treure la clarícia, sortir d’un embull o dificultat.
6 Qanarusa Abans de la conquesta de Jaume I, el districte anomenat Qanarusa 
comprenia els pobles de Binissalem, Lloseta, Alaró, Consell, Costitx, Sence-
lles, Santa Eugènia i Santa Maria del Camí.
7 Finar Morir.
8 Arruixar Engegar, fer fugir.



27

Ramon Morey Coll

riota9 dels pobles del costat. Feia beneit que llogarets més 
esquifits10 i poca cosa tenguessin nom... Amb els anys, els 
carrers es poblaren de cases, unes més grans i d’altres més 
mossones.11 A les portasses, s’obriren negocis de tota casta, 
una fusteria, una adrogueria, un sastre, un barber, forns, 
botiguetes... A foravila, tot anava rodat; a s’Arissal i a Son 
Jordà hi havia més feina que mai, i a can Reió i a Aireflor, 
tanta en tenien, que no se l’acabaven. Quin temps aquell! 

La curolla12 de donar nom al poble de cada vegada es va 
fer més viva i va arribar a ser una bona quimera per als vi-
latans. Tot Mallorca n’anava ple. No debades, les autoritats 
del moment, batle, rector, regidors, vicaris, jurats, missers 
i escrivans es congregaren en diverses ocasions per posar 
fil a l’agulla. Hi hagué discussions i propostes de tot vent, 
però mai sense arribar a cap entesa. Cap no anava bé... Els 
padrinets del poble que encara havien sentit a parlar de la 
conquesta es decantaven per Bearn o Montcada; els més 
menjaciris13 i devots, Sant Pere, per l’estima que tenien al 
deixeble; fins i tot, qualque il·luminat va arribar a propo-
sar la santificació del Conqueridor i posar a la vila Sant 
Jaume. D’altres, més terrenals, fent honor a les vistes que 
es veien des dalt el promontori on s’havia assentat la vila, 
opinaven que s’hi adiria que es digués Bellveure, s’Atalaia 
o Bell Lloc. Res no els convencia! I així, fins a cent noms i 

9 Riota Persona o cosa que provoca rialles de burla.
10 Escafit o esquifit Migrat; mancat de la grandor que cal.
11 Mossó  De classe mitjana que vol sostenir aparença de riquesa, sense tenir 
béns econòmics. 
12 Curolla Idea fixa que mena o incita persistentment a fer alguna cosa.
13 Menjaciri Persona molt devota.
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Sense elles!

cap no acabava d’apiatxar.14

Entre discussió i discussió, el poble creixia i no hi havia 
aturador. Moguts per la fe i com a grans cristians, els vi-
latans s’havien envalentonat a construir una església amb 
un campanar que fos l’admiració de forans i externs. No 
era per bravejar, caaa!, sinó que trobaven que el poble i 
Nostre Senyor Déu bé s’ho mereixien. Es torbaren una 
eternitat a bastir-ne els fonaments. Ni un any, ni dos, ni 
tres no bastaren i la cosa s’allargà molt, ferm, però ningú 
no defallia. No amb pocs esforços i sacrificis, els veïnats 
començaren a veure com s’aixecaven els primers murs de 
la nova església. Ara una pedra, suara15 una altra i, a poc a 
poc, la serra que guaitava al fons s’anà colgant darrere els 
blocs de pedra maresa. Tot el poble s’hi aferrà de valent 
i un dia rere l’altre qui hi pogué destinar enginy, enteni-
ment, força o algun dobler, no ho dubtà i s’ho tragué del 
seu temps i de la seva boca. 

Ai! El temps passà i la torre del campanar quedà enlles-
tida: era tosca, alta i solemne. Tenia a cada frontis16 qua-
tre finestres balconeres d’arc de mig punt, molt grosses i 
esponeroses. A dalt de tot, estava coronada per un capell 
senzill i majestuós que custodiava un balcó corregut de 
formoses balustrades. Era de veure, i tant que ho era! Quan 
desmuntaren les bastides tothom va quedar amb un pam 
de boca i amb els ulls ben badats. No sabien com, però el 
campanar havia quedat tort. La torre becava damunt la 
14 Apiatxar Agradar.
15 Suara Indica un temps molt pròxim a aquell en què o de què es parla.
16 Frontis Façana d’un edifici.
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Ramon Morey Coll

plaça. Com havia pogut passar? Feia por passar-hi per da-
vall. Tothom voltava enfora, no fos cosa s’acabàs de colgar. 
Ningú no s’havia temut que el vent de tramuntana havia 
vinclat les bastides i la dissort havia volgut que aixecassin 
el campanar mig tombat cap a migjorn.

Però que punyemes!17 No podia ser mai. N’hi havia que no 
s’ho creien, que no en podien donar passada... Hagueren 
de tirar una plomada18 del capcurucull per avall per des-
cartar que no fos un engany de l’ull. No hi havia cap dubte, 
el campanar era tort, i ben tort que era. Guaitava damunt 
plaça una distància de set forcs,19 que es diu aviat. Tot eren 
flastomies, vatuaredells i mecagoncròstols.20 Oh! Bonje-
suset, perdonau-me... Tots els sants davallaren del cel… 
Com vos podeu ben suposar, l’endemesa21 s’escampà aviat 
per tota l’illa i, creis-me, si vos dic que d’admiració en creà 
ben poca, ans al contrari. Qui s’acostava al poble, ja vers 
el pla de Son Saletes o els serrals des Vents s’esbutzava de 
riure de veure aquell cadúfol.22 

Passaren dies, setmanes i mesos, fins que el tercer diumen-
ge de maig d’aquell any del Senyor, el batle de la vila, que 

17 Punyemes Expressió eufemística que denota enuig, contrarietat, etc.
18 Plomada Peça de plom posada al cap d’un cordill i sovint combinada amb 
un escaire, que serveix per a assenyalar la línia vertical.
19 Forc Mida equivalent a la distància entre el cap del dit polze i el dit índex, 
tan separats com sigui possible.
20 Vatuaredell, mecagoncròstol Expressions vulgars que denoten enuig, con-
trarietat, etc.
21 Endemesa Acció perjudicial, desastrosa.
22 Cadúfol Cosa mal feta. Idea desraonable, pròpia d’un cervell debilitat o 
caduc.
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Sense elles!

en aquells dies no tenia cap altre maldecap entre cella i 
cella, se li acudí una idea. Va fer sortir el saig23 pels carrers 
principals per anunciar una crida ben urgent a toc de bom-
bo. I deia així: 

Per ordre del senyor batle, 
es fa saber a tothom
que avui migdia a plaça, 
ens hi trobarem fora son.

Es prega a homes, dones i infants
de sis pams d’alçada,
forts de braços i sans 
que hi venguin a pegar estirada.

A tots aquells que tenguin corda
o bístia forta per fermar,
compareixeu puntuals a plaça
que ningú no hi pot faltar.

Per ordre del senyor batle 
i dels sants que ens assistiran,
amb seny, enginy i manya, 
el campanar hem de dreçar!

A les darreries del cinquè mes de l’any, el sol ja comença-
va a encalentir de valent i el camp ho notava bé. A moltes 
cases ja havien acabat el blat i encara faltaven unes setma-
nes per poder segar. Era un mes mal de passar i la gent 

23 Saig Funcionari de justícia civil encarregat de fer les citacions, executar 
embargaments, agafar els delinqüents, etc.
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anava mig clocpiu24 i amb les ombres mortes. Així i tot, 
ningú no faltà a plaça. Tots a l’una carregaren a balquena25 
tot quan tenien que els podia fer servei: cordes, corretges, 
vencisos,26 politges, puntals, bastides, ases, muls, cavalls 
forts, pollins i someres velles... N’hi havia per llogar i per 
vendre.

De totes les cordes aplegades, en feren una de molt llarga i 
gruixada. El senyor batle, que era un bocí de carn batiada, 
dirigia cada acció, i de cada vegada hi havia més desga-
vell i enrenou. Tothom anava per amunt i per avall sense 
perdre el temps. S’organitzaren en una gran teringa:27 pri-
mer els infants, després el jovent, llavors les dones i, per 
acabar, homes i bísties.  Sabeu quin trull que hi havia a 
plaça! Els pobres amb els rics mesclats, els amos amb els 
missatges, les senyores amb les criades, les madones amb 
les serventes, els menestrals amb els peons... Tots ben afe-
rrats i ben arremangats a la corda sense ser uns més que 
els altres! «A la una, a les dues i a les tres!» digué el batle. 
Tots pegaren estrebada i res no es va moure. «Tornem-hi!» 
digué, «A la una, a les dues i a les tres», res… Tothom es-
tirà amb tota l’ànima, però cap pedra no es va bategar. En 
veritat, no es trobaven ni s’encontraven. Quan un estirava, 
l’altre amollava. Tots anaven a la seva i això els feia perdre 
força. Per si no n’hi havia a bastament, el xep-a-xep28 i xep-
a-xep de les dones que xerraven pels colzes no hi ajudava 
24 Clocpiu Malaltís, decaigut.
25 Balquena Abundància.
26 Vencís Lligall fet d’un manoll de brins d’un cereal o d’espart, per a lligar 
les garbes quan seguen.
27 Teringa Fila.
28 Xep-a-xep Paraules dites en veu baixa.

Ramon Morey Coll
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Sense elles!

gens. «Caaa!» va dir el batle, «No anam!» i de cop va per-
dre el remuc.

Amb això que s’acosta el senyor vicari, llargarut i de cami-
nar insegur, i diu «Calla, que ja sé com ho farem!». Dona 
noves ordres i fa desfer la corda, i d’una en fa dues. «Ep! 
Vius i ungles!» diu. «Homes a un cap i dones a l’altre, i 
meam29 si així conservam més les paus.» Tothom respon 
i creu sense queixa, rancor ni malícia. A la primera corda, 
s’hi aferraren les dones i, a la segona, els homes. «Estirau 
fort!» digué el vicari. «Més fort!» digué el batle… Res, allò 
no es va moure ni poc ni gens. Els homes, purots i sense 
motar paraula, només estaven pendents de vetlar els da-
rreres de les dones que just reien i els feien postissures.30

En aquell moment es posa al capdavant el senyor rector, 
enfadat com una mala cosa, amb un barram d’aquí a allà i 
amb una cara xereca. I diu fent manotades: «Vivalmon31 de 
dones! No fan més que xerrar i desbaratar… Arruix! Això, 
així no ho mourem! Ho provarem sense elles! Homes, una i 
oli! Dones, amollau! Au, idò! Sense elles, he dit!» I un, dos, 
tres, sus! I vet aquí que la torre, tan torta com era, d’una 
forta estrebada cedeix tot d’una. «Ja és nostra! Ha anat bé 
sense elles! Sense elles!» bramà sense creure el que veia. A 
la fi havien trobat el remei. Tanta era l’alegria que tothom 
cridava: «Sense elles! Sense elles!». Les dones no anaven 

29 Meiam, meam o mem Forma arcaica d’imperatiu provinent del verb veure 
(veiam>meiam>meam>meem>mem) i convertida en marcador discursiu del 
parlar col·loquial amb caràcter exclamatiu.
30 Postissura Acció mancada de naturalitat, fingida.
31 Vivalmon Expressió eufemística per renegar.
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gaire contentes i es mufaren32 una mica per l’eixabuc33 del 
rector i per tanta befa que els feien els homes. Tot canvià, 
però quan veren el campanar dret com un ciri enmig de la 
plaça. L’enuig els fugí de cop i començaren a fer cabrioles 
i jutipiris.34 

En tants d’anys com n’han passat, la festa que feren el ves-
pre encara avui es recorda. Fou molt sonada, de les més 
grosses, alegres i sentides que s’han celebrat mai a la vila. 
Quin dia aquell de tanta joia! Matraques,35 campanes, tam-
borinos, xeremies i flabiols, tots sonaven alhora fent una 
música divina. Balls, danses, curses, jocs i gloses anima-
ven tots els carrers. «Sense elles! Sense elles!» la gent ento-
nava dant gràcies a Déu del cel. Tothom tragué la roba dels 
diumenges, les tumbagues,36 els cordoncillos,37 les botona-
des, els domassos per les finestres i els carrers ben tapats 
de murta. Tot era goig i alegria! 

De llavors ençà, com tots sabeu, el tercer diumenge de 
maig és festa grossa a la vila que, a partir d’aquell dia, per 
clam popular, obra de Déu, dels sants i de les nissagues 
més antigues quedà batiada amb el nom de Sencelles. I de 
tot això que vos he contat ja ningú no se recorda, i creis-me 

32 Mufar-se Enutjar-se, molestar-se.
33 Eixabuc Renyada.
34 Cabrioles i jutipiris Salts i gestos per riure’s d’algú o per fer riure.
35 Matraca Instrument compost de dues o més fustes articulades que, posat en 
moviment, fa un soroll sec i repetit, emprat antigament per Setmana Santa en 
substitució de les campanes.
36 Tumbaga Anell llis, sense pedra ni perla, que es porta al dit. 
37 Cordoncillo Cadeneta d’or que les dones de la pagesia duien penjada pel 
coll (castellanisme).
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si vos dic que tot és tan cert i segur com que el que és verd 
no és madur.

Ramon Morey Coll

A mon pare
 

Sense elles!



35



36

Imatge extreta del llibre Història de l’illa de Mallorca, 
de Gabriel Janer Manila (Moll, 1980)
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EL REI EN JAUME I LES CENT SELLES

Qui no ha sentit a dir que Sencelles deu el seu nom 
a la diligència dels homes que aconseguiren redreçar 

el campanar sense l’ajuda de les dones, sense elles?
Idò la cosa no va anar ben bé així.

Eren temps de reconquesta i aquesta aventura co-
mençà a les costes de Tarragona quan el rei En Jau-
me el Conqueridor va partir amb un estol1 de naus 

cap a Al-Mayurqa.2 És ben conegut de tots que el jove rei 
Jaume somiava tenir un regne enmig de la mar i per això 
va convèncer per a dur a terme aquesta empresa grans ca-
vallers com Pere Martell, els nobles Nuno Sanç, els Mont-
cada, Bernat de Santa Eugènia de Berga i molts altres.

1 Estol  Conjunt de naus.
2 Al-Mayurqa Nom en l’època musulmana de l’illa de Mallorca abans de la 
conquesta cristiana del 1229.
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Després d’una setmana de dura travessia, amb una tem-
pesta que els malbaratà els plans de desembarcar a Po-
llença, els vaixells catalans arribaren a Santa Ponça. Gua-
nyada una cruenta batalla a Portopí, dia 31 de desembre 
les tropes del rei En Jaume varen conquerir Madina Ma-
yurqa.3

Passat un temps, el jove rei amb un centenar de cavallers 
anaren a prendre possessió de la resta de l’illa. I va ser així 
que començaren a fer camí. Sortiren de la ciutat i es diri-
gien cap a Inkan.4

Quan el rei En Jaume i els seus homes eren a la zona que 
els àrabs anomenaven Qanarusa, i a la qual podem situar 
el poble de Sencelles, començà a ploure com feia molt que 
no s’havia vist. Pareixia talment aquelles tempestes que 
havien viscut dins la mar abans d’arribar a Mallorca. Fent 
camí damunt el cavall, el rei recordà de nou aquelles pors, 
aquelles oracions i promeses que va fer dins el vaixell, i 
cavil·lant, cavil·lant quan va tornar en si, va veure que no 
el seguia cap dels seus homes.

El rei En Jaume suposà que s’havien aixoplugat a part o 
banda i va haver de retrocedir fins a trobar-los arrecerats a 
una balma. En veure’ls acovardits pel mal temps, va recor-
dar les cares d’espant el dia de la conquesta de la medina 
que fins que no els amollà el «vergonya cavallers, vergo-
nya» no es posaren en marxa. Aquesta vegada va bastar 

3 Madina Mayurqa Avui, Palma.
4 Inkan Una de les dotze demarcacions territorials rurals en què es dividia 
l’illa de Mallorca.

El rei En Jaume i les cent selles
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amb una mirada de reprovació perquè reprenguessin el 
camí.

Al cap d’una estona, amb una aigua de canal que no es 
veia ni una ànima, ni un animaló que volàs per l’aire, arri-
baren a un indret que semblava habitat. Hi havia moltes 
terres sembrades i algunes parcel·les ja començaven a ne-
gar-se de tanta aigua que queia. Seguiren cavalcant i quan 
el cel començà a veure’s blau i els niguls es feien enfora, el 
rei amb els cavallers entraren galopant per uns carrerons 
estrets fins arribar a un carrer més ample. Va ser allà on 
veieren que els sarraïns se’ls miraven espantats per aquell 
renouer que havien fet en arribar. Si no havien partit d’allà 
és que encara no devien saber de la destresa del rei quan 
combatia.

I què pensau què va fer el rei En Jaume en veure que el 
poble era ple d’infidels? Idò, va començar la lluita, que a 
desgrat seu no va durar més de cinc minuts, ja que tots 
els sarraïns només pensaven a partir i poder anar a part o 
banda on poder salvar la vida. Així que n’hi va haver que 
fugiren cap al Castell d’Alaró i d’altres cap a Santuïri, ja 
que la situació elevada dels llocs els protegiria. Els cava-
llers decidiren no seguir-los i gaudir d’una victòria inespe-
radament ràpida.

El rei En Jaume va començar a riure i va dir: «I que ho heu 
vist? Només han sentit la remor de les cent selles de cop i 
els infidels han fugit per la primera capamollada5 que han 
trobat! Ha estat arribar i moldre!».
5 Capamollada o capavallada Costa per avall.
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I va ser així que aquell poble del centre de l’illa acabada 
de conquerir va ser anomenat Centselles. I qui no ho vul-
gui creure basta que miri l’escut en el qual, fent honor en 
aquesta ràpida victòria, hi ha una sella dibuixada.

        Aina Llabrés Llabrés

El rei En Jaume i les cent selles
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Imatge cedida per Maria Antònia Suñer Ferrer
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L’ERA ESFONDRADA

Entre els pobles de Sencelles i Santa Eugènia, ben a 
prop de So na Rossa, hi havia una alqueria que tenia 
un amo que no creia en Déu ni en Maria Santíssima i 

era conegut per ser un mala peça. Aquell pagès tenia fama 
de flastomador,1 descregut i avariciós. Era habitual trobar-
lo enganant els senyors amb qui feia negocis i intentant 
estafar els mercaders que li compraven el gènere.

Com és de suposar, hi havia pocs jornalers2 que s’hi vol-
guessin llogar, perquè sabien de sobra que l’amo només 
estava interessat en els doblers i no tenia gens de mira-
ments amb els seus treballadors. La cobdícia i el poc res-
pecte cap allò que no li donava benefici eren els seus prin-
cipals trets de caràcter. Un dia 24 de juny, però, rebria una 
lliçó definitiva.

1 Flastomador Qui diu flastomies (blasfèmies, malediccions).
2 Jornaler Treballador que fa feina a jornal.
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Era l’endemà de la revetla de Sant Joan, la nit més curta de 
l’any, considerada màgica per molts amb el foc purificador 
dels foguerons i els capficos protectors a la llum de la llu-
na. Aquest dia l’amo de l’alqueria va decidir que per molta 
festa de guardar que fos, per molt que fos un dia festiu, els 
seus jornalers anirien a l’era a batre.

«Quin sacrilegi!» va mormolar la gent del poble quan es 
va saber que el pagès malànima obligava els seus treba-
lladors a fer feina un dia tan assenyalat com el dia de la 
festivitat de Sant Joan.

Però l’amo només pensava qui bat primerenc, bat de franc 
i va decidir que cap sant ni cap santa li havia de fer els 
comptes. Així que a l’hora habitual ja hi havia els jornalers, 
les bísties, els carretons i el blat preparats a damunt l’era 
per començar la tasca.

A mitjan dematí els muls no aturaven de voltar, espero-
nats per les xurriaques,3 trepitjant i fent miques les gar-
bes de blat que havien estat escampades per damunt l’era. 
Els jornalers feinejaven amb les forques, ventant el blat, 
girant-lo i fent-ne caramulls sota l’atenta mirada de l’amo, 
la madona i els seus fills, i sense deixar de cantar aquella 
tonada que els feia la feina més bona de dur:
   
   

3 Xurriaca Instrument compost d’un garrot que a un cap duu una llendera o 
una tira de cuiro i serveix per a pegar a les bèsties o per a incitar-les a caminar 
fent petar la corretja o corda. 

L’era esfondrada
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   Si no fos pes carretó 
   que va darrere, darrere 
   no hi hauria cap somera 
   que batés un cavalló. 

Entre tonada i tonada, de sobte varen sentir el so d’una 
campaneta que s’acostava. Darrere l’escolanet que escam-
pava el ding-ding pel voltant, hi anava una petita pro-
cessó, presidida pel capellà, que duia el combregar a un 
figueraler4 molt vellet i malalt que vivia a prop. Alguns 
jornalers s’aturaren de feinejar i es llevaren els capells en 
senyal de respecte, deixant a la vista els cabells regalimant 
de suor i els fronts xops per l’esforç i la calorada.

L’amo no entengué aquella interrupció i tot sulfurat5 co-
mençà a renyar aquella guarda de pagesos que havien 
quedat drets com uns estaquirots i que no feien anar la 
forca: «Es pot saber què estau fent? No és hora de dinar, 
encara. Au, a fer feina s’ha dit!». 

Els jornalers, encara estaven drets, dubtant si creure l’amo 
que els havia de pagar el jornal o si seguir amb el respecte 
que mereixia aquella comitiva religiosa.

En veure’ls encara aturats, l’amo va esclatar, vermell com 
una magrana. No content d’insultar els pagesos, començà 
a blasfemar, a criticar l’Església i tots els sants, i a cridar 
«Vos aturau de batre per un capellà i companyia? No sa-

4 Figueraler Qui treballa en el figueral, i especialment a collir figues o 
assecar-les.
5 Sulfurat Molt irritat, enfadat.
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beu que es capellans no comanden a foravila? No sabeu 
que ells no han de fer feina com noltros per poder menjar? 
No en tenen no, de dona i criatures per mantenir! Però 
voltros sí que heu...». 

Va quedar amb la boca oberta, amb la frase a mig acabar 
perquè va començar a sentir una tremolor suau en terra, 
com si pel camí que ve del poble s’acostassin cent cavallers 
damunt cent cavalls amb les seves cent selles.

A poc a poc, però, va notar que no venia de cap camí 
aquesta remor, sinó que la començava a sentir davall els 
seus peus i li començava a pujar per les cames. Un poc 
regirat i desconcertat va fixar la seva mirada en terra i va 
veure que la palla i el gra escampats començaven a vibrar, 
a moure’s lleugerament, però sense aturador. Tots els que 
eren damunt l’era es miraren espantats, sense saber què 
pensar ni què fer.

No varen ser a temps de fugir. Des del més fons de l’era 
se sentí un catacrac infernal que xapà la terra amb un crui, 
que de cada vegada es feia més gros. Talment un remolí, 
però de terra ferma, aquest forat ho va anar engolint tot: el 
blat escampat, les bísties amb els carretons enganxats, els 
jornalers esglaiats, l’amo malcarat, la madona i els fills...
Tot el que hi havia damunt l’era desaparegué de la faç de 
la terra.

Després d’un renouer molt més fort que els coets de la 
Mare de Déu d’agost, només hi hagué silenci, un silenci 
que feia por i que era més eixordador que qualsevol re-

L’era esfondrada
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nou. I l’era ja no existia, havia passat per ull.6 L’era s’havia 
esfondrada.

Els del combregar s’havien aturat en sentir l’enrenou i ana-
ren corrent a guaitar què havia estat. Només varen poder 
veure com la terra s’endinsava, com si fos un embut, com 
un con invertit que s’anava enfonyant més i més i del qual 
era impossible saber-ne el final. No hi pogueren veure res 
ni hi sentiren cap veu, només els va venir una lleu olor de 
sofre que sortia del que, fins pocs segons abans, havia estat 
l’era.

L’escolanet, que badava7 uns ulls com unes taronges, no va 
poder evitar pensar en allò que sempre deia el seu padrí: 
«Feina feta en diumenge, el dimoni se la menja». I pareixia 
que, com sempre, el seu padrí tenia raó.

Aquella feta va ser molt comentada per Sencelles i pels 
pobles del voltant. Ja havien passat anys i panys i encara 
es xerrava d’aquell amo malcarat que amb les seves faltes 
de respecte va provocar l’esfondrament de l’era.

De fet, encara ara és ben viva aquesta història. Si anau 
devers el camí que, de llavors ençà, s’anomena de s’Era 
Esfondrada podreu veure una espècie de clot tot cobert 
d’esbarzers, mates, porrasses i ullastres... i també qualque 
deixalla, que gent poc civilitzada abandona allà, com si 
aquell lloc màgic fos un trist abocador de fems. I dic lloc 
màgic, perquè es comenta que si la nit bruixa de la revetla 
6 Passar per ull Esfondrar-se.
7 Badar Obrir.

Maria Antònia Llabrés Llabrés
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de Sant Joan vos acostau a l’era, podreu sentir els gemecs 
i els plors dels jornalers i del pagès malànima8 i la seva 
família que continuen penant sense tenir repòs.

Maria Antònia Llabrés Llabrés

8 Malànima Persona de mals sentiments.

L’era esfondrada
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Imatge extreta del llibre Història de l’illa de Mallorca, 
de Gabriel Janer Manila (Moll, 1980)
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EL COR DE L’ILLA

Vet aquí que en aquell temps que les bèsties també 
parlaven, va arribar en un poble de l’illa una carta 
del rei demanant pel batle de la vila, per l’home més 

lletrut que hi hagués i pel jovenel·lo1 més espavilat i eixerit 
que hi fos nat. Se’n feu una crida i aviat hi comparegué 
en Xerafí, fill del barber i d’una cosidora, que d’entre tota 
l’al·lotea,2 ben del cert que ell era qui cercaven, viu com 
una centella i més llest que la fam. Així mateix, don Joan, 
secretari de l’Ajuntament, cronista oficial i poetastre3 oca-
sional, oferí els seus serveis amb humilitat, encara que, val 
a dir, no hi aparegué cap altre candidat tampoc. Altra cosa 
fou el batle, malalt que no podia donar passa, perquè la 
lletra els convocava tots tres a palau.

1 Jovenel·lo Jove.
2Al·lotea Multitud d’al·lots.
3Poetastre Mal poeta.
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El cor de l’illa

—No passeu ànsia, mon pare! Ja hi aniré jo a parlar amb Sa 
Majestat— digué na Garida, sa filla —i en saber què mos 
demana o de què mos priva, jo vos ho contaré.

Na Garida era una al·loteta garrida i fina, d’allò més ben 
tallada, i tan intel·ligent que els doctors de la llei li podrien 
haver demanat consell. A son pare no li feu cap gràcia 
aquella resolució, —Que te’n vas des boll!?— li venia a dir. 
Però en veure’s ell mancat i retut, va tombar el coll i digué 
amén.4 Omplí de besades les galtes de sa filla i l’armà de 
bons consells. I ja els tenim tots tres partits de cap a Ciutat. 

En entrar-hi, no feien més que sentir rumors d’uns vaixells 
ben estranys que havien comparegut al moll. S’hi atura-
ren abans d’arribar a palau. I ja era ben certa tota aquella 
xerradoria: entravessat de banda a banda de la badia, da-
munt d’un estol de vaixells, vaixellons, barques, barquetes 
i barcons, hi descansava un senyor pern grandiós, colossal. 
I es que aquell ferrot somerí5 armà una gran agitació que 
durava de feia setmanes i un avalot creixent de comenta-
ris, corredisses i malfiances havia pres els carrers. Ningú 
no sabia per què era ni qui l’havia comanat. Uns deien que 
venia d’enllà de la mar gran, de les Índies, que era per fer 
vies de tren; d’altres asseguraven que venia del sud, d’on 
habitaven els gegants, més avall que de terra de negres, 
i uns altres que venia de molt al nord, on els homes eren 
blancs com el referit i tenien un cabell encès com de foc. 

4 Amén Expressió usada en la litúrgia cristiana com a conclusió de les oraci-
ons. (Dir amén a tot) Aprovar-ho tot.
5 Somerí Molt feixuc.
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Vet aquí que arriben a palau i es presenten davant el rei. 
Els tractà amb cortesia fins que digué:

—No perdem pus el temps. De tots és sabut que el pern 
que aguanta el món és davall la nostra illa, just dessota el 
campanar de Sineu, al cor de Mallorca, i arriba fins al cen-
tre del món i fa que tot s’aguanti. Déu Nostre Senyor així 
ho disposà. Però això pot canviar. No digau res encara. 
Escoltau. Tots els reis d’aquesta terra s’han passat els uns 
als altres aquest secret: aquest pern és canviador, de fa tres 
segles enrere almanco!, però essent una comesa6 tan difícil, 
cada monarca ha anat deixant la penyora7 al seu successor. 
I ja no mos podem torbar pus. Si mai se trenca el pern per 
complet, el món passarà per ull, i noltros els primers.

Tots tres romangueren astorats,8 amb uns ulls badats com 
unes taronges.

—No acaba aquí l’endemesa. Els nostros savis han revisat 
els càlculs dels antics, i el centre del món s’ha mogut de 
lloc perquè la Terra no està quieta. Afigurau-vos que és 
com una bolla rodolant qui sap cap a on… Però no sabem 
amb precisió on és el cor de l’illa, allà on col·locareu aquest 
nou pernarro per arribar al centre de tot. I és que segons 
com se fa el càlcul, pot ser a tres llocs diferents. El que vos 
coman és que trobeu on hem de posar el pern i avisau-mos 
tot seguit. Què me’n deis? 

6 Comesa Encàrrec, missió.
7 Penyora Cosa que es posa en mans d’algú com a garantia del compliment 
d’una obligació.
8 Astorar Causar un gros espant (a algú).
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En veure’ls que no motaven, els mostrà un grandiós mapa 
del món, on, curiosament, Mallorca era al bell mig. No era 
casual. El rei, acompanyat de tres jais amb sengles barbes 
que els arribaven als peus, els explicà de quina manera la 
Terra s’havia anat movent, tombant, giravoltant, i per això 
el centre del món s’havia traslladat de Sineu cap a un lloc 
desconegut, i s’havia atansat un poquet més de cap a po-
nent. Entre tanta xifra, dada i explicació en Xerafí perdé el 
fil de la conversa aviat, i més s’estimava admirar aquell at-
les gegantí, tan ben historiat i acolorit: a l’esquerra veia les 
Amèriques, majestuoses i salvatges, terra d’oportunitats i 
sort segons deien els qui n’eren tornats; més a prop d’ell, 
l’Àfrica, amb tot un devessall9 d’animals fabulosos repre-
sentats: lleons, panteres, elefants… Terra de moros venia 
després, una terra daurada per l’arena dels deserts, taca-
da aquí i allà pel verd dels oasis i per milers de caminois 
que es feien servir per comerciar amb l’Orient. I més lluny, 
regnes que no havia sentit a dir mai: la Xina, el Japó, les 
terres del tsar… i a l’altra banda del mapa, els ullons de na 
Garida resseguien l’estampa amb la mateixa avidesa que 
ell, amb una golafreria per voler saber, amb fam de món, 
de conèixer… Les seves mirades es toparen. De seguida 
saberen que s’embarcarien en aquella aventura.

Don Joan havia seguit més o manco tota aquella lliçó, as-
sentint, arrufant el nas, alçant les celles, fent la mitja, ba-
dallant, fent-se l’entès, alguna estona amb el cap als niguls 
o fent comptes amb els deu dits alhora; algun pic havia 
volgut aixecar la veu i dir-hi la seva, però havia hagut de 

9 Devessall Gran multitud de coses, aglomeració.
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callar aviat perquè, en el fons, estava esborronat10 de quina 
manera la ciència havia avançat tant, ell que pretenia de 
setciències i de saber de tot i molt.

—… i així és com sabem que el cor de Mallorca és al pla de 
l’illa, però tant pot ser al pou del camí dels Horts a Costitx, 
com en una cova de la Comuna de Lloret, com al pou de 
Judí, ran11 del camí reial devora Sencelles. Per descomptat 
que sereu recompensats: amb tots els lingots d’or que ca-
bran dins la Seu. Què me’n deis ara?

Tots tres esclafiren d’alegria i ja li varen haver copat, tris-
tras-tris-tena de cap al cor de l’illa.

Es presenten al pou del camí dels Horts i hi guaiten pel 
coll. És ple d’aigua. Fermen una corda al brancam traves-
ser del pou i hi davallen. En ser a tocar de l’aigua, que el 
cul ja s’hi banyava, afinen una escletxa a la paret. Se n’hi 
entren. I tira-tira anava davallant i davallant, i s’anava fent 
més estreta i estretona, i ells s’anaven acotant i arrufant, 
fins al punt que pareixia que tot el seu cos havia empetitit.

De cop l’escletxa s’obrí i entraren com en una gran sala im-
mensa i ben calorosa que pareixia haver-hi arribat l’estiu 
de cop.

—Ai Déu! Ja està fet de noltros! Això és l’infern!

10 Esborronar Posar els pèls de punta (a algú) per efecte del fred, de la por, 
etc. Horroritzar.
11 Ran  Gairebé tocant, fregant, gairebé al mateix nivell d’alguna cosa.
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Don Joan no va haver acabat de dir aquestes paraules que 
una riallota just darrere d’ells els deixà emparpalats, regi-
rats i esglaiats, amb els cabells drets. En Banyeta Verda,12 
amb una barrota de ferro que devia pesar deu quintars, i 
un estol de dimonions els havien envoltat.

—I què hi veniu a fer en aquests encontorns?13 Jo no vos he 
manat cridar!... O és que per molt voleu quedar?— cridà el 
ministre infernal. I altre cop una riallada feresta que encén 
tota aquella dimoniada, fent lulea14 d’aquelles tres pobres 
animetes. 

—Deixa-mos passar! Tenim ordre reial de trobar el pern 
que aguanta el món!— gosà dir en Xerafí.

—Uep aquí! Ja que sou tan valents i aficadissos, si voleu 
passar, m’haureu d’anar a cercar aquest tros de banya que 
me falta, que una donota me va trencar i que guarda al cim 
d’una muntanya, envoltada d’una paretota.

Na Garida feu la mitja, i començà a riure baix baix. I a poc 
a poc encomanà als altres la seva rialla. I ja els tenim tots 
tres amb unes bones rialles, fins al punt que s’arrossegaven 
per en terra, de veure el diable lluciferí privat d’una de les 
seves banyes, amb la resta de dimonions que també co-
mençaren a escarnir15 el seu mestre infernal. I és que un 

12 Banyeta Verda Dimoni.
13 Encontorns Voltants.
14 Lulea Crits i rialles de befa i alegria.
15 Escarnir Imitar les accions, les maneres, la veu, etc. (d’algú), especialment 
com a burla. 
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dimoni així, és de per riure!

Abans que no s’emprenyàs pus,16 don Joan digué que ac-
ceptaven i que els dugués on fos precís per recuperar la 
banya. I així ho va fer. Els feu que s’encolcassin a la bar-
rota, pegà embranzida, i zas! la llançà tan amunt, ells da-
munt, que travessaren el cel infernal en un no res. I hi es-
taren una bona estona, vola que te vola, fins que arribaren 
en un prat verd, just devora una fonteta i d’un bosquet, al 
peu d’una muntanya. Alçaren la vista i veieren la paretota. 
I més amunt, al capdamunt, un casetó on hi devia haver la 
banya d’en Barrufet.17

Arriben a la paret i era tan alta com deu homes posats 
drets un damunt de l’altre, i ample com cinc esquenes de 
bou. I comencen a caminar-hi vorera vorereta, cerca qui te 
cerca un portell, un pas o un botador. I no res. Ell em per 
mi la voltaren set vegades i no res.

—No mos en queda d’altra que ensaltar-la — digué na Ga-
rida.

I ja s’hi era aferrada en aquella paret. Quan va ser damunt, 
que sent una veuerrina que demana ajut auxili. I ella ven-
ga escoltar que no sabia d’on li venia aquell crit d’ajut au-
xili. Fins que en va estar segura: venia de dins la paret. I 
començà a llevar pedres i més pedres, macs, macolins i 
pedrolins, i els altres dos que també l’ajudaven, fins que 

16 Pus En frases negatives, més.
17 Barrufet Dimoni.
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hagueren esbaldregat18 mitja paret. I no diríeu mai què hi 
varen trobar: una formosa joveneta, d’allò més galana i 
agradosa, fermada de peus i mans. La desfermen i la tor-
nen al món dels vius. Quan li hagué espassat l’acubó els 
digué:

—Jo som na Fadeta i el diable me va tancar en aquesta 
paretota perquè li vaig trencar un tros de banya i la hi vaig 
prendre. Ell la cerca desesperat però no l’ha de trobar, per-
què si no, serà massa poderós i ja no el podrem guanyar 
mai. Què cercàveu per aquí?

I li contaren el pas. Ja havien entès que la banya havia de 
quedar amb na Fadeta, però ara no sabien com arribar al 
cor de l’illa.

—No passeu ànsia, jo vos aidaré. Però abans, com que vos 
estic molt agraïda d’haver-me alliberat, vos faré tres pre-
sents, un a cadascun. Vós, don Joan, a partir d’ara tendreu 
ben bona memòria, la millor, no se vos escaparà cap detall 
mai, i vos en recordareu de tot d’una manera ben clara i 
ben viva. Tu, Xerafí, a partir d’ara tendràs la força de cent 
bous; el teu cosserrí seguirà tan magre i esquifit com sem-
pre, però tendràs uns braços com de ferro i unes cames 
d’acer. Garida, per a tu un encanteri, un de sol, que podràs 
fer servir un sol cop davant perill de mort. Escolta’l bé, 

 Garida, garidaina, garidó,
 vós que sou galana
 concediu-me aquest do

18 Esbaldregar Fer enfonsar en part (una paret, un marge, etc.). 
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i podràs demanar el que vulguis.

Tots tres romangueren astorats d’aquella trobada.

—I una darrera cosa. Aquí davall on sou, sota la terra, el 
temps passa més amb bones que no a dalt. Per això és que 
no vos heu d’enredar gens, perquè en tornar les coses se-
gueixin com abans. I ara, adéu-siau!

I un cop de vent els feu rodolar i rodolar, per camps, ca-
mins i caminois, fins que s’aturaren a moltes llegües de 
distància. Se n’aixecaren adolorits, però el que es toparen 
davant els ulls els feu oblidar els mals. Hi havia camps 
llaurats, camps sembrats, camps collita feta i camps fora 
llaurar; camps de rostoll, camps espedregats, vinyes, rotes 
i garrigues, tots un devora l’altre, fins que es perdien de 
vista a lluny. També hi havia un solar per fer-hi una caseta, 
a devora una caseta a mitges, devora d’una altra on hi vi-
vien, i una altra de mig derruïda. Ben rara visió! Amb això 
que veuen comparèixer un jove amb la cara encesa com un 
sol i una cabellera roja que feinejava per aquell paratge. 
Don Joan hi parla:

—Bon dia, germanet! I hi estau ben entretengut amb tot 
aquest caliportal!19 I digau: vos encarregau vós tot sol de 
tota aquesta terra?

—No m’embosseu, tenc molta feina, no me puc aturar. El 
meu germà no m’ha de passar.

19 Caliportal Conjunt de coses que embalumen molt.
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—I en una d’aquestes cases, que no mos donaríeu aixo-
pluc?

—No m’embosseu, tenc molta feina, no me puc aturar. El 
meu germà no m’ha de passar.

—I que per molt no sabríeu si és per aquí a prop el cor de 
l’illa?

—... No, i no m’ha de respondre el mateix cada vegada!— 
digué en Xerafí, dents serrades, que veient que no els con-
testava allà on li demanaven, ja se n’havia fartat, i li ensi-
vella20 una mansiula21 que el deixa estès llarg com era.

El jovençà es toca la galta, s’aixeca, es miren de fit a fit, i 
fora dir-ne ni mitja, s’abraona damunt en Xerafí. I mentre 
forcegen, compareix el germà bessó de l’altre, igual d’alt, 
igual de fort, igual de sorrut, però blanc com un glop de 
llet i cap pelat. I ja s’hi és afegit a la brega, puntada de peu 
va, cop de puny ve, torçada de braç per aquí, torçada de 
dits que cruix; mossegada en una cuixa per allà, cop de 
cap sec, cossa en el cul, espinada que fa crec i tombada de 
coll d’ui-ui! I tornem-hi torna-hi una vegada i una altra. 
I ben alerta de separar-los, don Joan i na Garida, no fos 
cosa que els n’arribàs cap esquit! Fins que a la fi, en Xera-
fí els hagué guanyat d’esgotament. En haver reprès l’alè, 
aquells dos poltres contaren la seva ventura:

20 Ensivellar Pegar, ventar un cop.
21 Mansiula Cop violent, especialment el que es dona amb la mà a la cara o 
clatell d’algú.
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—Som dos germans bessons que vivim tots sols plegats. 
Mos desbaratam la feina un a l’altre tot el temps. Per això 
veis feines fetes, feines desfetes, feines a mitges i feines per 
fer. Mentre un dorm, l’altre treballa; quan aquest descansa, 
el primer ho desbarata i hi fa la seva. I quan torna l’altre, 
ho envia tot en orris per començar de bell nou. I si mai 
acabam les feines, les tornam a començar. Movem i remo-
vem i ho tornam a moure tot; arrossegam, pitjam, estiram, 
enfonsam, desenterram, cavam, aplanam... de tot feim, tot 
manco quedar mans fentes.22 Sempre estam ocupats, per-
què així Déu Nostre Senyor ho disposà.

—És clar! —digué na Garida— Voltros feis que tot se mo-
gui, que tot avanci, que la vida no s’aturi. Voltros fora vo-
ler empenyeu el vent, la pluja, la mar, les estacions, fins 
i tot les muntanyes! I els terratrèmols, les tempestes, les 
malalties i la mort. És llei de vida. I què nomeu?

—Jo som en Soler —digué en Caravermell— i ell en Llunó.

—He sentit que demanàveu pel cor de l’illa —digué en 
Carablanc— Vos puc ben assegurar que, després d’haver 
remogut cel i terra tots aquests anys, no l’hem trobat 
mai. Provau en un altre lloc de cap a ponent. Però no vos 
n’anireu com heu arribat: almanco omplireu el gavatx.

I és que d’ençà que havien partit de Ciutat no havien pe-
gat cap mos. I quina vega! Quin tiberi que els varen pre-
parar aquells dos! Ja es veia que hi vivien bé aquells dos 

22 Mans fentes Inactiu, sense treballar.
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marxandos,23 fent i desfent sempre les mateixes empreses.

Se n’acomiaden, i cerca que te cerca, troben el camí de tor-
nada i surten del pou de Costitx. De quatres, arriben a la 
Comuna de Lloret, i davall d’una mata troben l’entrada de 
la cova. Se n’hi entren, però tot d’una acaba, no hi ha res, 
massa petita. 

—Esperem —diu don Joan— Ara és grandia24 i potser hi 
volem veure massa clar. Descansem i entrada de fosca, 
provarem de tornar-mos-hi enfonyar.

Passa el migdia, l’horabaixa, el capvespre, descansen, fan 
broma, es conten coverbos. I cap al tard, se n’hi entren. Ara 
ja la cova sembla més grossa, ara que hi fa més fosca. I com 
més hi entren, dins l’ombra, més llarga, ampla i gran es fa 
la cova. En girar-se a la sortida, no la troben, fosca negra, 
com una nit llotosa que els embena els ulls. Caminen te-
morencs, un darrere de l’altre, per una gruta que, oh sor-
presa! oh malfraig! els mena de nou a l’Infern. Ara, però, 
el capatàs de l’Hades no va de verbes25 ni té enraonera, ell 
que sap que l’han enganyat.

—Ah remiles!26 No només no me duis la banya infernal, 
sinó que a més vos heu fet amic d’aquella fada odiosa i 
bagassera! De voltros no n’han de trobar ni els ossos! Vos 

23 Marxando Que no és de fiar, malintencionat.
24 Grandia Entrat el dia, quan el sol ja és ben alt; tard (però sempre dins el 
matí).
25Verba Dita o feta festiva, jocosa.
26 Remiles Renec.
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capolaré, vos cremaré i en ventaré la cendra!

I fa comparèixer tres bèsties de l’avern:27 un lleó ferotge i 
famolenc, un bouot que venia bufat i un os d’urpa blanca 
de l’estepa russa. En veure’s tan estrets, na Garida en pen-
sa una de bona, recorda les paraules de na Fadeta i les diu 
tot d’una: 

 Garida, garidaina, garidó,
 vós que sou galana
 concediu-me aquest do:
 que don Joan sia un esbart de puces,
	 en	Xerafinet,	un	sementer	de	cols,
 i jo me mudi per una taula parada de dolç. 

I, a l’instant, don Joan es transforma en un estol de puces, 
en Xerafinet torna un camp sembrat de cols, de fulla verda 
i enrevenadissada, i na Garida es muda en una taula pa-
rada de tota classe de dolç: robiols, ensaïmades, quartos 
embatumats, gelat i gató, bunyols i crespells, mel i brossat, 
bescuits, galetes, xicres de xocolata, bombons, caramels i 
confits, fins i tot!

Amb això que aquella gernació de puces enrevolten el lleó, 
i picada aquí, picada suallà, l’animalot comença a gratar, 
i grata qui grata, espolsa qui t’espolsa, no pot llevar-se de 
damunt tot aquell nigul pucer. I l’hauríeu d’haver sentit 
quins giscos28 que pegava, i quines encetades es feu de 
tant que gratà. Fins que caigué retut, esbraonat de tot. 

27 Avern Infern.
28 Gisc Crit.
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El bou s’aturà de cop en veure aquella estesa de coletes. I 
nyam-nyam-nyam, semblava que se les havia d’acabar en 
un no res. I com més en rosegava, més fart n’estava, però 
més en volia, que no havia de tornar a patir fam. Tantes 
en menjà, que pareixia una bota! I arribà a tenir un mal 
de panxa tan agut, que no es pogué bategar. L’hauríeu 
d’haver sentit quines bufades que feia. I just devora, l’os, 
que llépol com era, n’havia quedat prou assaciat de totes 
aquelles postres delicioses.

En veure’s fora de perill, don Joan, na Garida i en Xerafí 
recuperaren la forma humana. El parent de Mefistòfil29 no 
sabia on posar-se, que de ràbia que tenia es mossegava la 
coa. Els envestí amb la barrota de ferro, però en Xerafí la 
hi prengué de les mans com aquell qui pren un bobò30 a un 
nin, i l’alçà amb un dit.

—Ara mos diràs per on hem de continuar, dimoniot! 
—s’atreví a dir-li un don Joan envalentonat —Cercam el 
cor de l’illa, que mos conduirà al centre del món! Saps on 
és?

En veure’s indefens i fora escapatòria, en Belzebú31 els as-
senyalà el camí i partí cames ajudau-me. 

Ara sí, els tres s’abraçaren i celebraren la victòria. I cami-
na caminaràs, recordant totes les fetes que havien succeït 
fins al moment, en Xerafí era el qui anava més xalest amb 

29 Mefistòfil Dimoni.
30 Bobò En el llenguatge infantil, llepolia.
31 Belzebú Dimoni.



65

Pere Bergas Llabrés

aquella barra que havia pres al dimoni. Al punt arribaren 
en un alzinar. Se n’hi entren i comencen a trescar per llocs 
d’aquell bosc que no havia trepitjat ningú mai abans que 
ells. Cada cop més ombrívol, cada cop més ferest, fora cap 
rastre de caminoi ni de ningú mai d’haver-hi passat… I 
entre tot aquell fullatge, sembla que colombren32 com una 
caseta, un casetó, un xibiu.33 Ni hi toquen a les portes que 
ja hi són entrats. Passen a una sala enorme, amplíssima, 
altíssima, fondíssima, plena i atapeïda de rellotges de tota 
mena i mida: de sol, de busques, d’aigua, amb corda, fora 
corda, de paret, de butxaca... I tot era un tic-tac tic-tac tic-
tac tan eixordador que s’hagueren de tapar les orelles. 
Amb això que els compareix un jai sortit qui sap d’on, fora 
cap dent, que mastegava regalim amb tota la parsimònia 
del món.

—Alabat sia Déu, bon home! Que sabríeu dir-mos on 
som?— digué en Xerafí.

—Sou a cal rellotger. Què vos puc aidar34 en res?

—Cercam el cor de l’illa, el centre del món!— demanà na 
Garida.

—Ah no! Això que deis és un poc més de cap a ponent. 
Aquí jo m’encarreg del temps de tot el món. Que tot marxi 
quadrat, que res no s’aturi, que ningú quedi darrere boca-
badat, que ningú no s’avanci massa espitat... Que tot passi 

32 Colombrar Veure confusament per la distància o per l’escassesa de claror.
33 Xibiu Antre, cau, lloc petit i brut.
34 Aidar Ajudar.
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una cosa rere l’altra, sense frisor, que és tal com Déu Nos-
tre Senyor així ho disposà.

Sorpresos per la trobada, i decebuts d’haver errat el cor de 
l’illa un pic més, li diuen adiós hermano. Però en voler sor-
tir, no en saberen, no trobaven la porta. On rediantre35 era? 
I si provaven de despenjar un rellotge, a veure si hi era 
darrere, n’apareixia un altre, que no veien tan sols les pa-
rets d’aquell antre, folrades de maquinària precisa, bus-
ques i esferes. Qui sap quanta estona es passaren cercant 
un forat o un foradí per poder-ne sortir.

—Ah! —diu el vellard a la fi— Que voleu sortir? Per deixar-
vos partir només m’haureu de dir quants de rellotges hi ha 
en aquesta sala. Tiraré aquest didalet de plata enlaire, i el 
temps que estarà a caure en terra, serà el temps que ten-
dreu per comptar-los. Si no, quedareu amb mi fent-me de 
mossets, que n’he de menester entre tanta d’andròmina i 
artefacte. Sus?

Tots tres romangueren esglaiats. Allò que els demanava no 
podia ser. Però don Joan els diu: 

—Recordau que na Fadeta mos concedí a tots qualque 
cosa? A tu, Xerafí, una força sobrehumana; a tu, Garida, 
un encanteri poderós. Idò a mi, una memòria infal·lible. 
Ara ho veureu: miraré ben remirada aquesta cambra, faré 
memòria de cada racó, i d’un en un, comptaré tots els re-
llotges. Ja veureu com me’n recordaré!

35 Rediantre Eufemisme sinònim de rediable.
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S’agafaren les mans i hi posaren la seva confiança.

—Au idò, el sen36 rellotger, tirau, tirau el didal de plata!

Es treu de dins un butxacó un didalet de plata, brillant 
com un sol, i el tira enlaire. Mentre el didal puja i toca en 
terra, don Joan observa cada racó, cada enfonyall, cada 
caire que hi havia en aquella sala. En fer clinc! en terra, el 
jai els crida:

—Quants de rellotges, digau-me, hi ha en aquest antre si 
no voleu ser meus!?

Don Joan tanca els ulls, veuen com va comptant amb els 
dits, com xerra baix baix. Estreny els punys, acopa la boca, 
prem els ulls i...

—Digau-me, quants...

—Tres-cents seixanta-dos mil dos-cents seixanta-tres! Tres-
cents seixanta-dos mil dos-cents seixanta-tres! Tres-cents 
seixanta-dos mil do...

—Està bé, està bé! —diu el jai, mentre segueix mastegant 
aquell regalim eternament— Prou bé...

Don Joan amb un bon pantaix,37 que de l’esforç i de 
l’emoció quasi es desmaia, s’asseu en terra, sorprès de la 
seva memòria: havia estat capaç de recordar tots i cadas-

36 Sen Tractament que es donava als menestrals.
37 Pantaix Respiració fatigosa.
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cun dels rellotges, comptar-los d’un en un a tota pastilla, 
gràcies a un record ben viu. Els dos nins no se’n sabien 
avenir. Quin cap que tenia aquell home! El jai, abans d’ells 
partir, diu a don Joan:

—Vós que teniu un cap on podríeu guardar-hi tots els lli-
bres escrits del món, sou ben mereixedor d’aquest didalet: 
hi cap de tot. Quanta cosa hi vulgueu aficar, tanta cosa hi 
cabrà.

I se’n van meravellats. Se n’acomiaden, i cerca que te cer-
ca, arriben a trobar el camí de tornada i surten de la cova. 
Se’n van esclata-cor al pou de Judí, que de ben segur conté 
el cor de l’illa. Com al primer pou, pensen, trobaran un 
escletxa per on aficar-se. Però aquest pic res, és un pou de 
parets llises, un pou per abeurar persones i animals, ple 
d’aigua fins dalt. 

Amb això que s’hi entrega un pastor amb una guarda 
d’ovelles, que com cada temporada s’hi returava per des-
cansar-hi, de camí a la muntanya. Li conten el pas i ell els 
amolla aquesta:

—Sou al lloc que cercau, al cor bategant de l’illa. Però al 
cul d’aquest pou principal hi ha un tap col·locat perquè no 
vessi gens d’aigua del món. D’ençà del bon Noè, diuen, de 
quan el món era un safareig, ningú no l’ha tornat a tocar. 
Si per molt ningú el destapa, adiós mundo! quedarem fora 
aigua en un no res.

I ara sí que romangueren ofuscats. Què podien fer? Si el 
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destapaven, el món s’eixugaria per culpa d’ells. I si no el 
destapaven, no trobarien el cor del món precís, i per mor 
d’ells tot s’esfondraria. Com fer-ho i com no, a na Garida 
se li il·lumina la mirada.

—Don Joan, treis el didalet i veurem si és vera el que mos 
ha dit el jai rellotger! Que no hi cap de tot dedins? Idò om-
plim-lo de tota l’aigua del pou. Hi baixam, el destapam, hi 
passam, i el tornam a deixar tapat. Llavors, de tornada, el 
destapam, hi passam, el tornam a deixar tapat, i hi abocam 
l’agua del didalet. Aviat!

Don Joan hi acosta el didalet, i glup-glup glup-glup, ja 
ho crec: aquell didalet beu qui beu s’envia tones i tones 
d’aigua que no pareixia quedar-ne assaciat. L’home se 
l’estotja38 i per avall s’ha dit. En Xerafí s’abraona al tap, el 
comença a moure, el fa voltar, ris-ras ris-ras, i el destapa. 
Passen i el tornen a deixar tapat. El pastoret, que ho ha vist 
tot, no té eima de tocar el flabiol, avui no...

Davallen per una escaleta de caragol, fins que posen el peu 
flonjo damunt l’herba d’un jardí encisador. Flors de colo-
rins i plantes aromàtiques a banda i banda els flanquegen 
el camí. Ja tot era gaubança,39 un camí de roses... Però aviat 
aquell edèn es converteix en un malson, perquè a cada 
punt han de triar si anar cap al camí de l’esquerra, seguir 
recte, o tirar a la dreta. I així una vegada i una altra. I ara, 
cap a on? Ja no saben cap a on girar-se. I van d’un lloc a 
l’altre, cap allí debades, en tornen mans buides, passen per 
38 Estotjar Desar, guardar (alguna cosa).
39 Gaubança Goig extremat.
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allà mateix deu vegades, caminen i no avancen. En Xerafí 
comença a plorar, don Joan es concentra per recordar cada 
passa donada, però s’ha embullat i no en treu aguller, i na 
Garida... Na Garida, Garideta, Garidó, en pensa una de 
molt ben pensada: —Ja sé què farem! Cada pic que voltem 
i deixem un camí, abans d’agafar la nova camada farem 
un muntet de pedretes que mos senyali per on hem passat.

I endavant les atxes.40 Ara sí que pogueren avançar. Fins 
que sentiren un rebombori que els va fer estremir, un ter-
rabastall, com de muntanya que es trenca, del cel un dia 
que caigués, un co-cloc immens que ho va fer tremolar tot, 
i de l’esglai li vessà el didalet a don Joan. —Quina mala 
sort! Ja ho veurem com en sortirem! —varen dir. En haver 
tornat la calma, se n’hi anaren i trobaren un llac extensís-
sim, que gairebé la vista no abastava l’altra riba. I just a la 
vorera, una caseta amb un hortet, i a devora un avenc. 

Voltaren la caseta, i res, ningú dedins. Guaitaren per 
l’avenc formidable i no hi veieren res més que fosca, però 
en sortia un aire calent, com de bèstia que exhala.

—Ja hi sou! Ja l’heu trobat! —digué una veu darrere 
d’ells— Visca! Vet aquí el cor de l’illa, el qui condueix al 
centre del món!

Era na Fadeta. En veure-la s’hi abraçaren i festejaren una 
bona estona. 

40 Atxa Ciri molt gruixat, que sol tenir de dos a quatre blens entortolligats, 
que encapçala un seguici. L’ordre Endavant ses atxes marca l’inici d’una 
actuació.
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—Bono! Ja podeu ficar-hi el pern, estrènyer-lo perquè tot 
s’aguanti i...

—Quin pern? —la interrompé don Joan— Ara hem d’anar 
a avisar que el duguin si un cas!

—No hi ha temps per perdre idò! Xerafí, afica dins aquest 
foradot la barrota de ferro de deu quintars41 que prengue-
res al dimoni, i fes-li fer un parell de voltes com si fos el 
pern; mentre l’esperam, servirà. Garida, tu queda amb ell, 
ajuda’l a fixar aquest pilar, feis-vos companyia. En aquesta 
caseta i hortet trobareu de tot per viure mentre duen el per-
not. I vós, don Joan, anireu a donar part de la bonanova,42 
però no vos enredeu mica, que fins que el pern no hi sigui 
posat, el món no estarà salvat. Donau-los pitja!

En Xerafí hi fica la barrota i na Garida l’ajuda a subjectar-la
—Abans de partir, —diu na Fadeta a don Joan— ompliu 
el didalet que vos ha vessat, de l’aigua d’aquest llac. Té fa-
cultats màgiques; pot assaciar una set que dona vida. Que 
no vos en vessi gota! 

Don Joan gairebé vola de via que vol fer. Però el que nin-
gú no sabia era que el diable, que no sap perdre, els havia 
desbaratat les fites que havien posat en el camí d’anada, i 
ara, a la tornada, don Joan va fer voltes, voltes i més voltes 
a tota la voltera que li varen fer fer. I potser caminà hores, 
dies, fins i tot mesos fins que no trobà aquella escaleta. Se 
n’hi pujà i arribà al pou de Judí.

41 Quintar  Unitat de pes equivalent a cent quilograms.
42 Bonanova Bona notícia.
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En ser a dalt, oh estranya visió! oh vista deformada! Què hi 
havia succeït al món? Que per molt havia fet tard i tot s’era 
perdut? No reconeixia el seu voltant, els camps, les case-
tes, el camí... El camí ja no era de terra ni de pedres, sinó 
fet d’una crosta de pedra negra, amb enigmàtiques línies 
blanques, seguides i discontínues, tot al llarg. S’orienta, se 
situa, i parteix cap a palau, a peu ben enmig d’aquell ca-
minal. I fora saber com ni perquè, li surt de darrere com 
un cavallot enllaunat, una bèstia blindada, un monstre de 
fosa muntat sobre quatre rodes de goma que se l’endú per 
endavant. Perdé el món de vista. La fi. Sant Pere davant les 
portes. I punt.

Un punt. I un altre. I un altre. Un punt darrere l’altre, fins 
a vint-i-quatre, li tancaven un tall d’enmig del front fins a 
la galta. I això era només un detall de com quedà el seu cos 
després d’haver estat atropellat. A poc a poc feu memòria 
de tot: el pern, na Garida, en Xerafí, els pous, les puces i el 
lleó, na Fadeta i el rellotger... de tot se’n recordava. Provà 
de posar-se dret, i caigué de quatre grapes. L’ajudaren a 
posar-se dret i ell començà a explicar-se, a contar la seva 
aventura, el que calia fer, perquè el rei l’esperava, o si no 
el món... el món... 

—Sí, tocat del boll, pobret, mira’l, tot sol. No li hem trobat 
cap familiar proper ni ningú no ha reclamat la seva absèn-
cia. Tot lo dia conta no sé què d’un pern dins un pou, al 
cor de l’illa, i la fi del món... Pareix sortit d’una rondalla, 
o com de fa segles enrere... Avui l’han donat d’alta, po-
bret!—. Al moll de Ciutat no quedava rastre del pern, ni de 

El cor de l’illa
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cap rei a l'illa, i tot estava massa canviat. Don Joan a la fi va 
comprendre que varen passar massa estona allà sota. Ja els 
ho advertí na Fadeta. Se’n recordava de les seves paraules 
talment: «Aquí davall on sou, sota la terra, el temps passa 
més amb bones que no a dalt. Per això és que no vos heu 
d’enredar gens, perquè en tornar les coses segueixin com 
abans.» S’havia estorbat massa en la tornada quan es va 
perdre pel jardí, sota del pou de Judí. Semblava ben cert 
que s’havia esfondrat el món, el seu món d’antany, i que 
en el seu lloc hi havia allò... allò...

Camina caminaràs arribà al pou de Judí, provà d’entrar-
hi, però res: era buit, eixut, brut. Ni rastre de cap tap ni 
de cap escaleta màgica que dugués a un jardí encisador. 
Aleshores se’n recordà que encara duia aquell didal amb 
l’aigua que li donà na Fadeta. La hi buidà i... quina sorpre-
sa no fou que en sortí una aiguada! Tones i tones d’aigua 
que ompliren el pou! Com una font quan raja a l’hivern, 
impetuosa, viva i fresquíssima! Amb el temps li arribarien 
notícies que aquella aigua feia fèrtils les dones, dòcils les 
bèsties, humans els humans. Somreia per dins en sentir-
ho. 

Deixaria constància de tot, perquè se’n recordava de cada 
paraula, de cada llàgrima, de cada detall. Ho escriuria tot. 
Ho diria tot. Planyia en Xerafí i na Garida, que el devien 
esperar. Potser qualque dia tornarien i tots tres podrien 
col·locar el pern... Però per començar calia deixar ben mar-
cat el centre de l’illa de Mallorca amb un cor gravat a la 
pedra del coll del pou. Això és el primer que faria.

Pere Bergas Llabrés
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I si no són morts, encara són vius, i que mos vegem al cel 
tots plegats. Amén

Pere Bergas Llabrés

Aquesta la’m contà el meu padrí Josep Tiró, 
a qui encomanaren de fer un cor de llauna 

que	senyalàs	el	punt	geogràfic	que	
marca l’autèntic cor de l’illa de Mallorca, 

certificat	per	un	sorrut	ilustrísimo 
ministre l’any 1968.

El cor de l’illa
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Imatge extreta del llibre Història de l’illa de Mallorca, 
de Gabriel Janer Manila (Moll, 1980)
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L’ESCLAU DE SON JORDÀ

Fa molts d’anys, just al mig del Pla de Mallorca, al 
llogaret de Ruberts, hi havia un esclau moro que 
feia feina a la possessió de Son Jordà. Aquest esclau 

era molt apreciat a la contrada per la seva vivor, enginys, 
coneixements, força i destreses, i per aquestes mateixes 
raons, els seus senyors el tenien molt ben considerat. 

Succeí que, en aquell temps, una forta sequera assolà 
aquests humils paratges i el senyor de Son Jordà n’estava 
ben preocupat per com aniria l’anyada. Tot eren malde-
caps per veure com se’n sortirien si la cosa no mudava. I 
en totes aquestes, un dia, el senyor, sortint pel portal rodó 
de les cases, just davant la carrera, va reparar en l’esclau 
que trullava per l’era. Acalorat com estava el senyor, per 
tant de sol i tants de nirvis, envià l’esclau a la cisterna, per-
què li abocàs i servís un bon tassó d’aigua fresca. L’esclau, 
com un llamp, ja va ser al coll i arrambà amb el poal, la 
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corda i la corriola per acontentar el seu senyor, qui se’l mi-
rava i pensava que potser no seria mala idea que aquell 
esclau, tan servicial i viu com era, se les enginyàs per tro-
bar, a qualque quarterada de la possessió, un bon roll nou 
d’aigua. No debades, el veïnat pou de Judí, bé n’abastia 
abundosament a tot aquell que en volia. I ben pensat, tan 
gran com era la finca i tan a prop d’aquell pou d’aigües 
vigoroses, a qualque tanca o bocí de terra n’haurien de 
trobar... que, ben mirat, fins i tot el mateix nom de la pos-
sessió remetia a aquelles aigües bíbliques del riu Jordà, les 
més venerades del món, on hi batejaren el Bon Jesús. Per 
tant, no devia ser cap desbarat que, a lloc o banda, en po-
guessin trobar si la sabien cercar. I d’altra part, diligent 
com era el moro, i expert amb la sínia i el reg, Son Jordà, 
amb un bon i generós pou de vena... es convertiria en tot 
un verger d’arbres fruiters, jardins i horts. 

I dit i fet; el senyor, a un mateix temps, amb un pam de 
boca i somiatruites, reclama amb un gest l’esclau, qui tot 
d’una hi compareix tassó en mà i, molt atentament, escolta 
allò que el senyor li escomet: 

—Es torrent de Pina no corr, 
que dic no corr: ni camina! 
Enguany és tan calorós 
que sense eima1 ni saliva
mos vorem2 es mes d’agost;
te dic jo que cisternes i aujubs3

1 Eima Esma, orientació o facultat de saber per on es va o què es fa.
2 Vorem Veurem.
3 Aujub Aljub.
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ben aviat se buidaran,
que es safreig4 ja és ben eixut
i sa siqui5 en bada un pam;
tot se clivella, tot s’ha esquerdat.
Però si tu amb enginy i cienci6 
un pou de vena saps trobar, 
em compromet davant l’Audienci7

de donar-te amb complaença 
l’anhelada llibertat.

En sentir allò l’esclau moro, de l’esglai, quasi li tomba 
el tassó; però esquivant el mal averany, amb l’altra mà, 
l’agafa al vol i ni una gota d’aigua tocà en terra, ni un rega-
lim se’n perdé. El senyor, en veure la feta, confirmà que a 
bon sant s’encomanava i satisfet, fa un bon glop d’aquella 
aigua fresqueta, torna el got buit al bon esclau i li allarga 
els seus dits esblanqueïts per fer-se una bona estreta de 
mans: tracte fet i signat. 

L’esclau, il·lusionat i més content que unes castanyetes 
per la promesa de llibertat si dins Son Jordà trobava ai-
gua, sense pensar-s’ho dues vegades, es posà el seu capell 
per resguardar-se del bater del sol i arrambà amb un sac 
que hi havia al porxo de devora el celler. Hi posà dedins 
les tres eines que necessitava per fer el pou, com eren una 
aixada, un bon càvec i una senalla d’espart. I per cercar 
la vena d’aigua sols quedava enllestir una tanyada verda 

4 Safreig Safareig.
5 Siqui Síquia.
6 Cienci Ciència.
7 Audienci Audiència (Reial Audiència).

Miquel Àngel Torrens Llabrés
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d’ullastre que, convertida en verga cercadora, tant de bé 
li podia reportar. I... «per envant s’ha dit, cametes me val-
guen, rumb cap a ses tanques: Au, que a per feina anam!».
I així va ser com amb un bon capell i una rialla d’orella 
a orella, amb un sac a l’esquena, primer partí cap as For-
nàs i després a s’Ametllerar,8 per provar si aquí o allà a 
prop en trobaria. Just després, pel camí de sa sínia, enfi-
là cap al Camp Rodó, devora el torrent de Pina. I allà, a 
un lloc secret, ben amagat, trobà un punt on la verga es 
vinclava i revinclava, amb més força que un gegant. I s’hi 
posà, cava que cava, a fer un bon clot; per avall, per avall 
s’ha dit, fons i més fons, dia i nit, sense descans. I de tant 
en tant, per alenar una mica, s’eixugava la suorada amb 
un mocadoret de seda d’un avantpassat, testimoni d’un 
temps millor, que molta sort sempre li deparava. I ja ho 
diuen que «Qui no es cansa... alcança!». I així va ser com, 
a trenc d’alba, tot just aplegat i estotjat el mocador a la 
butxaca, amb un darrer cop d’aixada, sortí el sol i... vet 
aquí, l’esclau endevinà la vena! I un bon roll d’aigua clara 
i fresca començà a brollar! I brolla qui te brolla a les totes, 
que era un gust de mirar; però no s’hi va entretenir gaire 
en contemplacions. Un pic recuperat l’alè, agafà una bona 
llosa de pedra, per tapar el pou, perquè no es tudàs l’aigua 
i, a damunt, hi posà tres mates de la vorera del torrent, 
perquè així ningú abans que el seu senyor pogués veure 
aquell tresor. I d’aquesta manera, més xalest que un nin 
amb sabates noves, va agafar els atapins9 i partí escapat 
8 Es Fornàs (on hi ha restes d’un talaiot, jaciment arqueològic) i s’Ametllerar 
són dues porcions de terra que pertanyien fins a final del segle xx a la posses-
sió de Son Jordà, al llogaret de Ruberts.
9 Agafar els atapins Anar-se’n. Atapí: Espècie de sabata sense tacó.

L’esclau de Son Jordà
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cap a cas senyors. 

Era tanta l’alegria que tenia per comunicar-los la bona 
nova! «A Son Jordà hi ha aigo!! N’he trobada, sí, senyor, 
i un bon roll! Ja pus mai, ni en temps de sequera, ni de 
carestia, no n’hauran d’estar pendents de ses siquis des tor-
rent, ni de sa sini,10 ni d’entristir-se en veure minvar es sa-
freig». Però pel motiu que més satisfet n’estava era perquè 
amb aquella troballa aconseguia la preuada llibertat.

I en aquest punt de la conversa va ser quan quaranta poa-
lades d’aigua gelada li vessaren damunt del cap... perquè 
el senyor, fent-se anques enrere, aquesta li entimà: 

—Ai, esclauet moro, 
em sap greu fer-te felló, 
però justament ara... 
se girarà una feinada 
i t’he de mester11 a sa possessió; 
així que un altre pic serà, 
però avui... no potser, no; 
no te puc dar sa llibertat. 
Ja ho vorem més envant; 
au, ves-te’n a regar i gracis,12 
i bon dia que Déu mos do. 

 
10 Sini Sínia.
11 Mester Menester.
12 Gracis Gràcies.

Miquel Àngel Torrens Llabrés



82

«Gracis!? Pes nas les te passis!» pensava l’esclau, que no 
se’n podia avenir d’allò que sentia per boca del senyor; de 
cap manera s’ho podia creure! I bé que es fregava els ulls 
per si tot era un desbaratat malson; però no, no era altri 
qui li contava, era el seu propi senyor qui mancava a la pa-
raula donada. I davant la injustícia comesa, mossegant-se 
l’esclau la llengua, per precaució, dins seu, com un rum-
rum, una veu resava:

—Oh, vilesa de les més grans, 
tant si ets sarraí com crestià!13 
I on s’és vist mai, feta com aquesta?! 
Ni que m’ho haguessin predicat, 
mai no ho haguera cregut! 
Es senyor no té paraula? 
o és que es seny deu ‘ver14 perdut? 
Cap com aquesta! Esclauet
mira que t’han arreglat...
però te dic jo que avui mateix 
n’acabarem ben cabals!
Això no és cosa de nobles, 
ni d’homos,15 diria jo. 
Un homo sense paraula 
no val res, ni un velló! 
Però com s’aigo que jo he trobada 
d’una bona vergarada, 
s’ofensa serà saldada 
amb so16 capell i es mocador.

13 Crestià Cristià.
14 Deu ‘ver Deu haver. 
15 Homos Homes.
16 So El.

L’esclau de Son Jordà
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I l’esclau ben decebut i ofès, com atupat, se’n tornà per on 
havia vengut, tot dret, de cap al pou, i a cada passa que 
feia, l’enrabiada més i més li revenia. Però llest com era, 
s’esforçà a calmar-se, perquè bé sabia que així tot li retria 
més i camí de sa sínia per avall, anava pensant com ho fa-
ria. Espolsava la seva memòria i la sucava com una taronja 
per recordar els seus dies d’infant, quan els seus padrins li 
contaven rondalles, contes i antics encanteris, que ell aten-
tament escoltava. Trescava pel seu capet tot quant li pogués 
ajudar per resoldre justament aquella afronta maleïda. I 
així, passa a passa, tira-tira, a poc a poc, abans d’arribar al 
nou pou amagat, passà per devora el vell safareig, al costat 
nord del camí. Es lleva el capell i hi mira dedins per com-
provar que, com li havia dit ahir el senyor, l’aigua ja no era 
gaire amunt. Just llavors, guaita dins l’antic aljub, que per 
una canaleta enviava l’aigua al poderós estanc i confirma 
que el nivell també era ben baix. I va ser així quan, abans 
de prendre cap al pou, capell en mà i amb un filet de veu, 
treu el mocador i fluixet fluixet, començà un prec silenciós 
en un idioma llunyà que de nin havia après (qui sap si era 
en àrab jordà, que a la possessió d’un temps romania, i que 
el seu nom li hagués pogut dar...).

La qüestió és que si el senyor hi hagués estat present, ni 
temps hauria tengut de resar dos parenostros, quan de cop, 
terra endins, se sent una forta remor i compareix una bona 
esquerda de tretze pams al safareig, per on l’aigua comença 
vessar i a escapar-se més aviat que de pressa. L’esclau va 
sentir un crit a l’esquena, i s’hi girà, i dins una estivada de 
ciurons hi veié el pastor de Son Jordà que hi guardava les 
ovelles, qui ben astorat li preguntà si havia sentit aquell 

Miquel Àngel Torrens Llabrés
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renouer que feia no res havia sonat. L’esclau moro, sense 
dir ni pruna, va seguir camí avall, vora la síquia, cap al 
torrent, acompanyat d’aquell xiuxiueig que l’aigua fa 
quan camina. I a mesura que feia camí, també desfeia tot 
quan sabia de la conducció de l’aigua cap al safareig, per-
què així ningú pogués saber com punyetes l’aigua hi ve-
nia... I mentre anava desfent tota aquella tècnica ancestral 
de siquietes, canals de reg i comportes que havia heretat 
dels seus, arriba per fi al pou, aquell maleït pou que tanta 
alegria li havia de concedir i que en canvi tal desengany li 
havia donat. Arramba amb les tres mates que l’amagaven 
i els dona el vol. S’ajup per agafar la llosa de pedra que el 
tapava perquè l’aigua no s’escapàs, l’alça i, de bell nou, 
comença a rollar aigua a les totes i ell, es torna a llevar el 
capell, treu el mocadoret de seda, i canta suament una to-
nada de l’antigor en aquella llengua materna. I comença a 
ventar i a ventar, per fer escampar tota l’aigua. Venta qui te 
venta, l’aigua raja i pren torrent o s’escola per la terra i se’n 
torna Déu sap on. I mentre amb aquestes estava, tira-tira, 
sense frisar, compareix altre pic el pastor i demana raons a 
l’esclau sobre quina la duia armada: 

—Bon esclau, quina la feis 
que tudau aigo tan clara? 
‘turau17 per lo que més estimeu, 
que enguany tot és terra cruada.18 
Aturau-vos vos dic, per favor, 
que ses probes uvees mies19

17 ‘Turau Aturau.
18 Cruada Cruiada.
19 Probes uvees mies Pobres ovelles meves.

L’esclau de Son Jordà
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un mes fa que no n’han tastada! 
Parau-me esment bon esclau, 
que és pastor amic qui vos parla 
i digau-me què és estat 
per obrar d’aquesta sort, 
que vós sou homo assenyat 
i és com si heu perdut el nord.

L’esclau, s’aturà de ventar; es posà el capell, besà el mo-
cador i es girà cap al pastor, i fil per randa li relatà tot 
quan havia succeït i com el senyor havia obrat. I que es 
tengués per avisat, per si en qualque ocasió amb ell es 
posava messions... perquè vist el seu actuar... no era molt 
de fiar aquest... “senyor”. I que ara, per aquest motiu, ja 
que l’havia privat de la llibertat promesa, li llevaria tota 
l’aigua, tant la que ja tenien com aquella que amb el seu 
enginy havia trobat; i un poc més si podia! El pastor el 
s’escoltà i bé li costava de creure que el senyor hagués feta 
cosa tan indigna, però pensant en el seu ramat, més eixut 
que un terròs, demanà a l’esclau un poquet d’aigua per 
abeurar aquelles consumides ovelles: «per compassió, que 
cap cupa20 en tenen elles de tenir un mal senyor». I el bon 
esclau, s’ho pensà un moment i n’hi posà un raig dins un 
cocó, perquè les pogués abeurar, perquè vera era que cap 
culpa en tenien aquells animalons del dissortat succés; i 
per avui, ja estava bé d’injustícies. 

Fet això, l’esclau es torna treure el capell i el mocador i a 
ventar s’ha dit, a les totes, sense aturall, fins que ni una 

20 Cupa Culpa.

Miquel Àngel Torrens Llabrés
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gota d’aigua en sortiria d’aquell maleït pou. I un pic ben 
eixut, ben sec i ressec, el torna a tapar, no fos cosa que nin-
gú hi caigués, ni el trobàs! i se les lliga cap a les cases: «Au, 
per amunt s’ha dit» i arriba a Son Jordà. Just en aquell mo-
ment, s’encontra amb so senyor i li endossa la maledicció 
que s’havia guanyada a pols: 

—Ningú que és nat, ni naixerà, 
aigo dins Son Jordà no trobarà!

I just en aquell moment, s’escoltà un altre esclafit, enfora, 
devers el torrent, per on hi devia haver el pou condemnat, 
que es devia acabar d’esfondrar; o bé eren les comportes 
que aturaven l’aigua per regar, que s’havien esmicolat. I 
mentre que al senyor un bon tremolor li agafa, una altra 
esquerda compareix al safareig. 

I ses coses així anirien 
fins que s’esclau no ho deslligàs: 
malastrugança servida 
a qui mal havia pagat. 
Es senyor, empenedit,21 
ni gosava mirar-lo an ets ulls, 
perquè per no haver complit 
ara en recollia es fruits.
Així que bona gent que llegiu 
de sa llegenda apreneu sa lliçó: 
a paraula dada no falteu 
perquè té es mateix valor 
tant si ets moro com cristià 

21 Empenedir Penedir-se.

L’esclau de Son Jordà
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com si ets pobre o ben ric: 
un recull allò sembrat, 
no ho poseu en entredit. 
I si creis que vaig errat 
o no és cert tot quant vos dic, 
demanau-li es succeït 
a s’esclau de Son Jordà.

Miquel Àngel Torrens Llabrés

A la memòria dels tios Pep de cas Sabater 
i Miquel de can Lluc, i de l’amo en Jaume

de cas Julians, per haver contribuït a la pervivència 
de la nostra cultura popular oral.

Al cel sien

Miquel Àngel Torrens Llabrés
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Imatge cedida per Gabriel Janer Manila 
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DE PER QUÈ SANT CRISTÒFOL S’ENFILÀ 
DAMUNT EL CAMPANAR DE BINIALI

Quantes vegades heu passat per Biniali i vos heu 
demanat què hi fa sant Cristòfol enfilat damunt el 
campanar? Segur que moltes de vegades...

N’hi ha que diuen que això és perquè a Biniali hi havia, 
altre temps, un vicari que tengué enveja del vicari de Pina 
que havia fet col·locar damunt els seus campanars los sants 
metges Cosme i Damià. I després, amb molts d’esforços i 
fent moltes passades de bacina,1 arribaren a fer aquest sant 
Cristòfol, robust i gegantí.

D’altres estan segurs que això es deu a la desmesurada de-
voció que els binialers tenien al seu sant patró. Sant Cris-

1Bacina Safata de metall per a demanar almoina, portar aigua, etc. 
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tòfol, que sempre ha estat presidint l’altar major, estava 
un poc espantat de veure tot lo dia gent de totes les edats i 
condicions que acudien a besar els seus peus per demanar-
li mil i una gràcies... Uns li demanaven feina; altres, salut; 
les al·lotes, un bon nuvi; els joves que estaven bons, tornar 
igual de sans del servici,2 i els que havien d’emprendre un 
viatge li confiaven la tornada i li prometien una nova vi-
sita... Sant Cristòfol va dir: «I que pot ser mai que aquests 
fills meus de Biniali, que Déu m’ha confiat, tenguin tantes 
necessitats? En lloc d’estar dins la capella em convendrà 
pujar damunt el campanar i així podré atalaiar-los3 i saber 
de què van». 

Més resolt que una fletxa, que sempre va endavant i mai 
no recula,4 surt per la claraboia que hi ha part damunt el 
portal major, s’enfila dalt del campanar i ja el tenim mirant 
pels quatre vents per veure com campaven els seus binia-
lers. Diu la tradició que tanta era la necessitat que va veure 
dins aquelles cases i en aquells carrers, que sant Cristòfol 
va considerar que bé valia la pena quedar en aquell lloc i 
així poder estar més atent.

Podeu ben creure, germanets, que bé se’l miren els binia-
lers i els que venen de fora, a aquest sant enfilat damunt 
el capcurucull5 de la torre. Un extern, que en certa ocasió 
va visitar el llogaret i que es devia pensar ser més llest que 
els altres, va escampar pertot arreu que «a Biniali tenen el 

De per què sant Cristòfol s’enfilà damunt el campanar de Biniali

2 Servici Sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars. 
3 Atalaiar Observar, tractar de descobrir amb la mirada. 
4 Recular Caminar o tornar endarrere.
5 Capcurucull Punt més elevat d’una cosa.
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Antoni Ferragut Mayrata

patró damunt el campanar perquè és tan gros que no els 
cap a dins l’església». Efectivament, sant Cristòfol era un 
sant molt alt i fort, les seves formes eren les d’un gegant. 
Fins i tot, n’hi ha que conten que quan va tornar un jai, per 
anar d’un lloc a l’altre no trobà cap gaiato de la seva mida 
i es recolzava en un fasser.6 

La gent que el coneixia bé deia que, temps enrere, el sant 
es guanyava la vida conduint persones d’un costat a 
l’altre d’un riu molt cabalós a terres de Palestina. Una nit 
de llamps i trons, mentre el gegant dormia, va tocar a la 
porta de la seva cabana un nin que li va demanar si volia 
fer-li la caritat de portar-lo a l’altra vorera del riu. Ell, mig 
endormiscat, acceptà de bon grat la comesa. Es carrega la 
criatura damunt l’espatla i per endins s’ha dit. Quan era a 
mitjan riu i l’aigua li passava més amunt que els genolls, 
l’infant se li feu tan feixuc que sant Cristòfol es va veure 
amb grans dificultats per arribar a port. Aleshores, li digué 
que pesava més que el món sencer, a la qual cosa l’infant 
li respongué: «Jo som Crist, el creador de tot el món i des 
d’ara t’anomenaràs Cristòfol, que vol dir el portador de 
Crist, i qualsevol persona que duguis serà com si em du-
guessis a mi». Dit això, desaparegué miraculosament i des 
d’aleshores el sant és representat amb el Bon Jesús assegut 
damunt l’espatla i sostenint amb una mà el fasser. 

D’ençà que hem començat aquesta contarella, l’únic que 
hi ha de ver és aquesta història de la vida de sant Cris-
tòfol. Tota la resta són coverbos7 i afegitons de la gent que 

6  Fasser Palmera de dàtils.
7 Coverbo Conversa anecdòtica.



92

encara no se’n sap avenir de tenir el sant damunt el cam-
panar. Voleu saber quina és l’autèntica veritat i la resposta 
d’aquest fet no gaire usual? 

Un bon dia sant Cristòfol de Palestina volgué travessar la 
mar i arribà a Mallorca. La fama que tenia també havia 
arribat per aquí. Una gent de Llucmajor l’envià a dema-
nar per fer-li un encàrrec. Frisosos,8 li demanaren si per 
l’amor de Déu volia dur un paquet al Castell d’Alaró. Re-
solt a complir la voluntat d’aquells mandataris, camotes 
valgau-me i a pegar llongos,9 s’ha dit. Amb això que quan 
arriba a la partió del terme d’Algaida, pegà ensopegada 
amb el puig que li diuen de s’Heretat, aquell qui fa carena 
amb el puig de ses Bruixes. Vos podeu imaginar i creure, 
i creure i imaginar, que d’aquesta travelada en va quedar 
una gran encletxa oberta en el puig. De res s’espantà el 
valent Cristòfol, amb un no res es va aixecar i un altre bot 
el feu arribar a Algaida, i d’aquest bot hi va deixar la seva 
petjada que fa sis pams de llarg. Allà, les mares que tenen 
fills tardans amb el caminar els hi duen i asseguren que 
prest envesteixen. Del poble algaidí cap a Alaró s’ha dit! 
Amb un altre llongo posà els peus damunt el campanar 
de Biniali i allà volgué romandre, perquè el feren el patró. 

Antoni Ferragut Mayrata

8 Frisós Impacient, apressat.
 9 Llongo Passa molt llarga o salt llarg.

De per què sant Cristòfol s’enfilà damunt el campanar de Biniali
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Imatge cedida per Ramon Morey Coll
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LA LLEGENDA DE SANTA ÀGUEDA 
  

Gener, gelat; febrer, amarat; març, ventós; 
abril, aigualós; maig humit: vet aquí un pagès ric!... 

i Déu mos guard de la pols de gener i del fang de juliol.

I bé sabem que mai no plou a gust de tothom, però conten 
que fa un parell de segles a Sencelles hi va haver una 
terrible sequera, mala per al pastor i pitjor per al pagès.

A Sencelles havien passat un octubre ben eixut. No havia 
caigut ni una gota d’aigua. Just l’any anterior, per aquells 
dies, almanco el dematí s’havia posat el vestit prim de 
teranyina, que li agrada tant dur quan són caigudes les 
primeres pluges alegres i fragants. Enguany però, res de 
res.

Va arribar el mes de novembre, mes de sembrar enciams i 
faves i d’enterrar arbres de pinyol. Els pagesos deien: 
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—No n’havia cavada mai de terra tan atapeïda!

Era temps d’esclovellar ametles i a les hores de vetlada 
dins les cases ja sentien parlar de fam i d’estrènyer gipons1 
si la cosa seguia d’aquest pas! Ningú no recordava un 
principi de novembre com aquell, però qualque dia havia 
de ploure. Els infants petits anaven a pellucar2 pel camp. 
Quan ja no quedà cap fruit de les figueres, ceps i parres i 
només qualque quern3 d’ametles i qualque paner de figues 
seques porquenyes4 i veien que no plovia es començaren a 
preocupar de bon de veres.

La gent demanava al cel una bona ploguda. Tenien el 
gra de l’any passat, però el d’enguany havia d’aferrar. 
Desditxats5 se sentien els conradors que no tendrien tan 
sols porgueres6 ni segó.

Terra avorrida de Déu
qui no fa blat ni civada;
ara just quan t’he sembrada
ni em tornaràs lo qui és meu!

1 Gipó Peça de vestir, amb mànegues, ajustada i cenyida al cos, i que cobreix 
el tronc des dels muscles fins a la cintura.
2 Pellucar Collir o arreplegar els fruits escadussers que han quedat sense 
prendre en la collita normal.
3 Quern Conjunt de quatre coses.
4 Figues porquenyes Varietat de figues blanques que es donen als porcs.
5 Desditxa Dissort, infelicitat (castellanisme).
6 Porgueres  Allò que queda en el garbell després de passar-hi el blat o altre 
cereal, la farina, etc. 

La llegenda de santa Àgueda 
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Maria Salas Oliver

I bé ho contaren vegades d’aquell majoral7 que va fer 
tornar enrere la gent de ca nostra per una oliva. Els senyors 
començaven a passar fam, ara imaginau-vos els pobres.

Entrava el mes de desembre i ja vestits de pell llanuda 
encara no havia plogut i d’ençà del mes de maig que va 
caure la darrera. S’acostava Nadal i ja ni panses ni figues, 
sols taronges surenques.8 Els pous eren quasi eixuts i les 
sínies estaven aturades.

Mirau si hi havia set escampada que els amos i els senyors 
a falta d’aigua es bevien el vi i en començaren a fer de 
tot color. I els missatges més xafarders i foradats quan 
passaven pel poble es contaven que un amo i un senyor, 
abeurats de vi i cassalla, en lloc de fer llaurar els bous feren 
llaurar dues moixes. I per si aquesta vos pareix poc, també 
contaven que un senyor ben poc devot i de fe perduda 
per no haver de pregar a Déu que plogués va fer cantar 
un mussol a la força perquè ja se sap que quan el mussol 
canta, senyal d’aigua.

I passaven els dies, però no passava la fam i aquella terra 
que ja no feia blat ni civada feia desesperar els sencellers. 
Havia passat la Puríssima i arribat Nadal i ni una gota 
d’aigua. I ja n’hi havia un parell que havien pensat a fer el 
bolic i partir a viure per devers Costitx, que per allà sí que 
hi havia caigut qualque esquit.

7 Majoral El principal dels pastors, mossos de llaurança o criats, encarregat 
de governar-los en representació del propietari.
8 Surenc Semblant a suro; sec o dur com suro. 



98

Per Nadal, a la missa de matines, l’escolà major no deixà 
cantar la Sibil·la.9 Trobava que els sencellers i sencelleres 
ja en duien un bon feix d’apocalipsi com per sentir que un 
gran foc del cel davallaria o que el sol deixaria de fer claror. 
Qui més qui manco ja vivia un bon infern i es menjava les 
ungles.

Quina misèria i quina tristor. Els senyors i el rector 
es posaren fit a fit amb una taula enmig, una botella 
d’aiguardent i tassonets i venga a pensar què podien fer 
davant aquella urgència. Decidiren que invocarien tots 
els sants de cel i feren aquesta promesa: el sant que fes 
ploure en el seu dia seria el patró de Sencelles. Ho seria, 
però, juntament amb sant Pere Apòstol. Demanaren la 
intercessió de sant Pere i que per favor deixàs que un altre 
sant els concedís el miracle que tant demanaven, ja que si 
havien d’esperar a dia 29 juny sense aigua potser ja no ho 
contarien o s’haurien fet costitxers.

Els dies passaven i no plovia. El dia de Sant Antoni, 
protector dels animals, l’invocaren perquè ell havia d’obrar 
el miracle. Si cap sant no havia pogut fer ploure per als 
sencellers, almanco sant Antoni ho faria per als animals, 
pensaren. A l’hora de les beneïdes el vicari va decidir que 
havien de sortir amb el darrer cul d’aigua beneïda que els 
quedava. Car,10 sant Antoni no podria consentir de cap de 
les maneres que els seus protegits, animals de pèl i ploma, 

9 Sibil·la Cant en què es figura que una sibil·la pagana profetitza la fi del món 
i el naixement del Messies, en la nit de Nadal. 
10 Car Serveix per a introduir una proposició en què es dona la raó d’allò que 
s’ha dit en la proposició anterior. 

La llegenda de santa Àgueda 
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quedassin sense beneir i que en tot cas els beneiria ell amb 
una bona ploguda.

El senyor rector havia convocat tot el bestiar del terme, fins 
i tot l’aviram. I ja els tenim tots aplegats a la plaça, i com 
he dit, no només el bestiar de llaurança11 que ben lluent, 
enflocat i amb les coes i crineres ben arrissades ocupaven 
la plaça.

El rector, revestit amb ruquet, estola i salpasser,12 ben 
acompanyat de l’escolà que duia el poalet d’aram amb el 
darrer culet d’aigua beneïda començà a beneir. Per arribar 
bé al sant, havien engalanat l’obrer, de bacina ben grossa, 
amb un domàs de seda per poder rebre almoines d’aquells 
que duien les bèsties. Però res, podeu pensar i creure i 
creure i pensar, que una vegada acabada l’aigua beneïda 
no va caure ni una gota del cel. Ni sant Antoni des d’allà 
dalt, i segurament commogut per la feta i aquelles terribles 
circumstàncies, no va poder fer que plogués.

—Ala ves! Ni per Sant Antoni! —cridava la gent. Tot el poble 
era al carrer per presenciar aquell seguici. Es lamentaven i 
s’encomanaven a Déu. Vida trista, vida trista…

No podia ser. L’endemà, que era Sant Honorat, conten, 
que per devers Algaida, havia caigut una bona aigua de 
sementer, però per Sencelles res de res. Aquell any ja no hi 
hauria ni blat ni civada perquè com bé sabem: gener eixut, 
graner perdut.
11 Llaurança Relatiu a llaurar, fer solcs a la terra amb la rella de l’arada. 
12 Salpasser Objecte que serveix per a fer les aspersions d’aigua beneïda.

Maria Salas Oliver
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Després de Sant Antoni, qui podia donar un poc de llum a 
l’assumpte, i mai més ben dit, i saber si realment arribaria 
a ploure era la Candelera.13 Mentrestant fam i pena... Si per 
la Candelera el vent no apaga la llumenera, bon any espera... Va 
arribar la Candelera i tot el poble va assistir a l’ofici de les 
candeles. Després de la cerimònia de benedicció feren una 
bona processó pel poble tota l’escolania i la clerecia. La 
processó, com cada any, va entrar per un portal i va sortir 
per l’altre.

Com era costum, els homes quedaren dins el temple i es 
fixaren si a l’entrada el vent havia apagat les candeles per 
deduir si arribaria a haver-hi collita o si no n’hi hauria. 
L’oratjol14 va apagar la meitat dels ciris. Almanco no els 
havia apagat tots. Però és que ni un tro entre la Puríssima 
i la Candelera!

Passaren dos dies més i els sencellers ja havien invocat 
més de mig santoral. Aquell vespre ho demanaren a santa 
Àgueda.

El poble ni respirar gosa
lligat per un jou fatal,
donau-nos màrtir gloriosa
un bon ploure de barral.

I de bon dematí començà a bufar el vent de llebeig. El cel 
es tapà de niguls i començà a caure aquella tan esperada 
aigua. La terra ben aviat s’esponjà i s’enflairà amb una 

13 Candelera Festa de la Purificació de Maria Santíssima.
14 Oratjol Vent suau, especialment el de terra.

La llegenda de santa Àgueda 
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fresca olor de flor banyada i tots, alegres com un gínjol, 
venga a fer bots i cabrioles. No hi cabien de goig! Diuen 
que va ploure durant set dies i set nits. Plovia i pareixia 
que no havien vist res tant de veure mai.

I ho havien promès, santa Àgueda havia de ser la patrona 
del poble dels sencellers i sencelleres, i la hi feren amb una 
festa de pinyol vermell.

I avui, encara celebram amb molta estima el miracle 
d’aquella aigua que la santa màrtir va deixar caure a 
damunt el nostre poble que tanta set havia patit i cada 
dia 5 de febrer, a Sencelles, és festa. És el dia de la nostra 
patrona. Visca santa Àgueda!

 
     Maria Salas Oliver

Maria Salas Oliver
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Imatge cedida per Jordi Llabrés i Sans
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DELS DIES EN QUÈ LA MARE DE DÉU 
DE COSTITX FOU SENCELLERA

Després que Jaume el Conqueridor fes de Mallorca 
una terra civilitzada, on de llavors ençà s’hi parla 
el bell llenguatge catalanenc i una novella cultu-

ra s’hi assentà, per un fet sobrenatural, misteriós, inexpli-
cable... començaren a comparèixer, aquí i adesiara,1 figu-
res de la Verge Maria. Aquestes havien estat peces molt 
apreciades pel culte dels cristians, que en altre temps, 
ja havien estat amos d’aquesta terra envoltada de mar. 
Les amagaren, diu la tradició, quan es varen veure ame-
naçats per unes poderoses tropes musulmanes que, de-
vers l’any 902 del nostre calendari, descobriren l’illa i, tot 
plantant-hi la bandera amb la mitja lluna, s’hi volgueren 
ensenyorir. Retornada la dita pau pel rei En Jaume, l’any 
1229, pastors, ermitans i infants foren els escollits de Déu 
per presenciar aquestes troballes miraculoses. Persones 
de les classes més humils de la societat, així com humils 
eren els escenaris d’aquelles manifestacions, epifanies.2 És 

1 Adesiara De tant en tant.
2 Epifania Manifestació evident d’una divinitat entre els éssers humans.
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com si d’aquesta la Mare de Déu retornàs les visites que 
li feren els pastors a Betlem, quan ella va infantar el Nin 
Jesús. Les marededéus trobades, així encara les anomenam 
a Mallorca, compareixien sempre a llocs apartats, inhòs-
pits, salvatges i desabrigats. Ara a la part més enfilada 
d’una penya, suara dins un comellar,3 llavors a la vora 
d’un torrentó apartat on només s’hi arrambava el bes-
tiar per abeurar-s’hi, també entre el brancatge espès d’un 
arbre... Maria, la que llegim en els evangelis i la de casa 
nostra sempre ha volgut ser la dona senzilla de Natzaret.

En aquell temps, quan Sencelles i Costitx encara eren tot 
u i formaven un sol terme, dins les contrades del poble 
veïnat nostre, s’hi trobà una d’aquestes marededéus anti-
gues. Tombant l’estiu, un horabaixa, uns al·lotells sortiren 
a esplaiar-se amb el seu mestre, que alhora també era el 
capellà del lloc. No tenia gaire preocupacions aquell jo-
vençà esquadró, ans tan sols miraven de divertir-se amb 
corregudes, cabrioles i jocs innocents. Arribats quasi a la 
sortida de Costitx, arran del camí que mena a Sencelles, 
veieren que d’un magraner de copa ufanosa, ombrívola 
i d’un verd intens, sortia una resplendor misteriosa que 
els enlluernava. No sabien quin era l’origen o naturalesa 
d’aquell fet, no sabien el perquè d’aquella experiència, no 
sentien por, però sí es trobaven trasbalsats... Qualque cosa 
dins ells els feia entendre que allò era bo, l’aura que envol-
tava el lloc dels fets era de pau i descobriren que aquella 
lluminositat era com un mantell que embolcallava una fi-
gura de la Mare de Déu. 

Dels dies en què la Mare de Déu de Costitx fou sencellera

3 Comellar Terreny planer més o menys ample situat al fons d’una clotada.
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Jordi Llabrés i Sans 

Els protagonistes d’aquella escena quedaren torbats. Ve-
neraren amb devoció aquella santa figura i la portaren a 
un lloc més digne, com era la petita església del lloc, aixe-
cada i protegida per la despresa generositat dels nobles de 
Santacília. 

Ben aviat la notícia d’aquell prodigi es va estendre per 
tota la comarca i les gents dels pobles veïnats convertiren 
Costitx en un lloc de pelegrinatge. No quedaren enrere 
els nostres avantpassats sencellers. També enfilaren el ca-
minoi que hi mena, gent de totes les edats i condicions, 
pagesos d’aquells abrinats que aleshores es coneixien, el 
batle i els caporals més visibles, la clerecia... tothom. Arri-
bats a Costitx escoltaren les explicacions que els costitxers, 
bocabadats, no es cansaven de repetir una i altra vegada, 
a aquells que anaven arribant. Els de Sencelles, que pre-
sumien d’una certa “capitalitat” o superioritat sobre totes 
les terres del terme, entengueren que havien d’endur-se 
la Mare de Déu cap a l’església de Sant Pere, que era la 
parròquia. I així ho feren, no sense abans haver-ho tractat, 
amb discussió encesa, amb els seus conveïns. Els sencellers 
veien clarament que si la figura havia estat trobada en un 
indret de Costitx que mira en direcció a Sencelles, això vo-
lia dir que la Mare de Déu volia ser sencellera. I ja ho crec 
si l’hi feren. L’agafaren i en processó solemne la dugueren 
cap aquí. La varen col·locar a l’església parroquial i... pas-
sat un dia i una nit, s’adonaren que la Mare de Déu havia 
desaparegut del tron o de la casa on l’havien col·locada. 
«Aquests costitxers xitxarel·los4 ens han pres la Mare de 

4 Xitxarel·lo  Jovenet amb pretensions d’home.
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Déu!!!» era un comentari que corria en boca de tothom. I 
sense perdre temps se’n tornaren a Costitx a rescatar-la, 
tot al·legant que si la Mare de Déu havia comparegut dins 
els terme de Sencelles, era a la vila que hi havia de tenir el 
seu lloc. Els pobres costitxers quedaren altra volta apenats 
per aquella nova endemesa. 

Passà un dia i passà una nit, i la història es va repetir... 
La Mare de Déu tornà a faltar, arribà la notícia que altra 
vegada era a Costitx; els sencellers s’enfadaren, entre ells 
digueren que els costitxers eren uns desvergonyits i par-
tiren a cercar-la de bell nou. Per tercera vegada la Santa 
Figura va ser a Sencelles i rebuda, aquí, amb molta alegria. 
«Aquest pic sí que no la mos han de tornar a prendre» di-
gué el batle al rector. «La tancarem dins el sagrari.» I així 
ho feren. Ja podeu imaginar-vos una imatge tancada amb 
pany i clau, i la clau penjada pel coll del rector.

I així la història es va repetir per tercera vegada. La Mare 
de Déu tornava a ser a Costitx, però aquesta vegada van 
entendre que les partides no eren a causa d’un robatori 
forjat, sinó per un fet envoltat d’aura misteriosa. La lectura 
que en feren tots era que Maria, la mare de Jesús, volia ser 
venerada amb títol de Costitx i allà tenir-hi sa Casa.

Com a recordança de les vengudes a Sencelles i com a pro-
va d’agraïment envers els sencellers que tanta perseve-
rança i estima li demostraren, en una d’aquelles vegades 
ens va deixar una de les seves manetes que guardaren i 
veneraren com una autèntica relíquia.

Dels dies en què la Mare de Déu de Costitx fou sencellera
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De llavors ençà la bona gent de Costitx s’honora anome-
nant-la la Mare de Déu Nostra. Si anau a Costitx, visitau 
l’església de Santa Maria i pujau al cambril. Sigui com si-
gui la història, tanmateix, Maria és de tots i el seu influx 
maternal és per a tots.

Jordi Llabrés i Sans 

Jordi Llabrés i Sans 
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Imatge cedida per Gabriel Janer Manila
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SOR FRANCINAINA 
I UNS HOMES DE MAR

Tant en vida com després de morta, tant a Sencelles 
com als altres pobles de Mallorca, sor Francinaina 
Cirer va ser coneguda amb el nom de Tia Xiroia.1 

Totes les famílies del nostre poble tenien i encara tenen 
un nom distint del seu llinatge. Aquest malnom passa de 
pares a fills. És el nom de la casa. Aquesta no era una cosa 
particular de Sencelles, tots els pobles de Mallorca feien 
per l’estil. Ella va ser filla de l’amo en Joan Xiroia i tia de 
tothom.

Sor Francinaina va ser una dona d’ànima pura i tranquil·la, 
de cor senzill i compassiu. Jesús ocupava tota la seva 
intel·ligència i omplia tot el seu cor. De ben petita, ja com-
partia el seu berenar amb altres pastorets que no en tenien, 
o intercanviava el vestit que li feia sa mare, perquè anàs 

1 Xiroi Eixerit, animat, festiu. 
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ben mudada a l’església, amb el vestit senzill i negre d’una 
amiga seva. A sor Francinaina li agradava passar desaper-
cebuda, ja de ben nina, quan anava a l’església.

Anava vessant a bocins la bondat del seu cor i les virtuts 
que hi guardava, per això era estimada entranyablement 
per tothom. Va ser compresa, alabada, beneïda i estimada 
pel seu poble. Als sencellers, els pareixia més que santa, 
la respectaven com a tal i pronunciaven el seu nom amb 
delitosa veneració. A ella acudien per encomanar-se a les 
seves oracions i consultar-li els negocis de la vida i de la 
mort. I Déu se servia d’ella, com d’un vell profeta, per tor-
nar la pau a les famílies que l’havien perduda, per con-
solar-les de les seves penes i per omplir tots els buits del 
seu cor. Les paraules aconselladores que, voltades d’humil 
senzillesa, queien dels llavis de sor Francinaina, pesaven 
davant el poble com la paraula del mateix Déu.

Complits ja els setanta anys, després de la mort de son 
pare, fundà el convent de les Germanes de la Caritat. Quan 
sor Francinaina començà la vida religiosa, era ja una dona 
plena d’anys, de virtuts i de prestigi. Era de tothom notada 
i admirada la seva modèstia i recolliment dins l’església. 
Deia a les seves amigues confidents que el seu gust seria 
viure davall terra. Quan algú presenciava qualque fet ex-
traordinari, els demanava per favor que no contassin res 
a ningú. Sor Francinaina fou mereixedora de virtuts ex-
traordinàries, per la qual cosa la gent li ha atribuït moltes 
gràcies i fets sobrenaturals.

Conten que, essent ja mare superiora del seu convent, tres 

Sor Francinaina i uns homes de mar
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     Catalina M. Aloy Gual

soldats sencellers s’embarcaren, per complir els seus deu-
res militars, i que abans de partir anaren a fer-li una visita. 
Ella els desitjà un bon viatge i els donà una medalla per-
hom. 

Justament, la mala fortuna els trobà a alta mar, on s’aixecà 
un fort temporal de vent i aigua. Els mariners, pensant 
que no podrien salvar la vida, començaren a desanimar-
se. Quan els mariners donaven la seva vida per perduda, 
els soldats sencellers invocaren la mare superiora i feren 
que els mariners també la invocassin. Abans, ja els havien 
explicat la vida i les virtuts de qui ells anomenaven la San-
ta de Sencelles. Els mariners, veient que la veneraven amb 
delit, no ho dubtaren un moment i també s’hi posaren. Poc 
després els aparegué sor Francinaina i els alliberà d’aquell 
perill. Es calmà la tempesta i pogueren arribar a terra, sans 
i estalvis, sense la més petita avaria. 

Els soldats quedaren per terres llunyanes, però els mari-
ners tornaren cap a Mallorca, i un vespre, molt agraïts, es 
presentaren al convent de les Germanes de la Caritat de 
Sencelles. Sor Francinaina que sentí que tocaven a la porta, 
envià sor Magdalena a obrir, i varen ésser quatre mariners. 
Quan veren que sor Magdalena no era la monja que ells 
cercaven, demanaren per una altra. 

Els mariners no recordaven el nom de sor Francinaina, no-
més la coneixien per Tia Xiroia i no gosaven dir-ho. Sortí 
sor Concepció, tampoc els va parèixer qui havien vist a la 
mar. Sor Magdalena va fer sortir dues altres monges, però 
tampoc quedaren satisfets. Mentrestant, sor Francinaina 
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ja descansava. Les altres monges, que eren més joves que 
ella, no la volien molestar.

Però la mare superiora, sense que la cridassin, es presen-
tà davant ells, i tots exclamaren: «Aquesta, aquesta és qui 
cercam, aquesta és la monja que ens ha alliberat de la mort 
i ens ha salvat la vida!». 

S’agenollaren als seus peus i la volien abraçar ben fort. Sor 
Francinaina, amb tota la humilitat que la caracteritzava, 
s’excusava i ho atribuïa tot a Déu. Els mariners, en senyal 
d’agraïment, regalaren un sac d’arròs i cent lliures2 mallor-
quines a les monges de Sencelles.

Vet aquí, només, un exemple de la gran quantitat de fets 
sobrenaturals que s’han atribuït a la nostra venerada Tia 
Xiroia, llegenda d’or del poble de Sencelles. Moltes famí-
lies, de Mallorca i de fora de Mallorca, visiten encara, any 
rere any, amb formosa3 devoció, el convent i el sepulcre de 
sor Francinaina Cirer, per agrair-li els favors rebuts.
                  

     Catalina M. Aloy Gual

2 Lliura Unitat de pes que generalment es considera dividida en dotze unces.
3 Formós Bell.

Sor Francinaina i uns homes de mar
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Imatge cedida per Gabriel Janer Manila
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SENCELLES
Romanç sobre l’origen del nom 

—Vós que sabeu coses velles
des nostro poble, padrí, 
Mos podreu aclarir
d’on ve aquest nom de Sencelles?
—Sí que vos ho sabré dir.

—Contau-mos-ho, padrí Gori.
—Deixau que faça memòri’
i oïu sense perdre malla. 
que lo que dic no es rondalla
sinó verídica històri’.

—Callarem igual que mopis!
—Idò, fills meus, escoltau-me:
ja sabeu que el rei En Jaume,
aquell que per mèrits propis
va merèixer eterna pauma,
fa ja molts anys, temps enrere,
clavant sa seva senyera
davant sa morisca eixorca, 
ve vèncer el Rei Moro que era 
senyor de tota Mallorca.

Triomfador en aquella guerra
i s’illa en ses seves mans, 
el rei repartí sa terra,
així des pla com sa serra,
entre guerrers cristians.

A
PÈ

N
D

IX
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Poblada s’illa i tranquil·la
en poder d’aquells cors nobles,
per prosperar com s’estila, 
varen fundar molts de pobles
i entre ells sa nostra vila.

Dins sa planura infinita,
era vila petita
amb aire de llogaret,
que formava un carrer estret
obert entre fita i fita.

No tenia encara nom,
perque no sabien com
l’havien de batiar,
i per trobar-li un nom clar
se sucava es cap tothom.

Però quant més en parlaven
més i més se gatinyaven
en una brega sens treva:
cadascú hi deia sa seva, 
però d’acord no es posaven.

Mentrestant sa gent des lloc,
perquè sa fe no es trastoc
i per dar a Déu lo que és seu,
feren sa casa de Déu, 
pedra a pedra, a poc a poc.
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No l’església que veis ara, 
que admiren propis i externs
com a joia rica i cara;
aquesta església ampla i clara
és de temps molt més moderns.

Bastiren una esgleieta
petita, senzilla, estreta,
amb so seu portal forà,
capelles a esquerra i dreta,
sagristia i campanar.

Però per rara dissort,
quan hagueren duit a port
aquell feel testimoni
de llur fe, volgué el dimoni
que el campanar quedàs tort.

Vaja una mala passada
que else va fer en Barrufet!
Es rector romangué fred,
sa gent quedà esparverada
i es batle restà boiet...!       

Prest s’escampà sa notíci’
d’aquell estrany malefici,
i ets externs prou varen córrer
per contemplar aquella torre
més torta que sa justici’.
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Acudien pelegrins
de tota s’illa sencera,
i dones, homos i nins, 
quan veien que allò era vera,
en feien coverbos fins.

Batle, jurats i rector
tiraren junta ben prest 
per veure d’arreglar-ho,
i es batle, que era es més llest,
trobà sa solució.

Fermarien ben fermada
una corda ben gruixada
en es rebel campanar;
tirant tots a la vegada, 
el podrien adreçar.

I dit i fet: Ja han cercat
una corda llarga i forta
de cànyom ben estirat, 
i en aquella torre torta
hi ha fet un nus ben lligat.

—Sus!— diu es batle, i tot d’una,
dones i homos, tots a una, 
estira que estiraré;
però per mala fortuna
es campanar no es mogué.
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Tiraven aquells veïns
igual que muls somerins:
—Hala petits dau-li brou...!
Fan esforços gegantins,
però es campanar no es mou.

—Què passa?— exclama es rector
—Heu deixat sa força a lloure?—
I es batle diu: —No senyor;
jo sé per quina raó
sa torre no podem moure.

—Mentre, alguns, peus clavats, 
peguen estirades bones
tots a un temps, ben abrinats,
trulla que trulla ses dones
distreuen es seus veïnats.

—Així és debades cercar
moure sa torre feixuga.
Sempre que van a estirar,
ses dones juga que juga, 
no fan sinó destorbar.

—Provem SENSE ELLES, SENSE ELLES!—
crida es rector amb veu ben forta...
I apartades ses femelles,
estiren de ses camelles
i adrecen sa torre torta;
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i de llavonses ençà
va romandre es campanar
ben dret enmig de la vila,
i aquella gent va quedar
prou satisfeta i tranquil·la.

Així almanco ho diu sa història,
i per servar sa memòria
d’aquell bon crit de Sense elles!,
té aquesta vila per glòria
anomenar-se Sencelles.

—Això és un desbarat, 
padrí, per fer-mos rialles...
—Si no vos ho creis, m’enfad!
—És que sou massa afectat
de coverbos i rondalles!                    

Victorià Ramis de Ayreflor i López-Pinto
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Aquest llibre s’acabà d’imprimir 
dia 31 d’octubre de 2017, en el 400è 
aniversari de la mort de sant Alonso 

Rodríguez, copatró de Mallorca. 
LAUS DEO
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Per què ens extasien les contarelles? En les ronda-
lles i en les llegendes hi ha tots els sabers del món 
que pot entendre un infant. L’amor, l’odi, la rancú-
nia, les alegries i tristeses... tot s’hi encabeix d’una 
manera natural i lògica. Les contarelles agombolen 
el món i el col·loquen en el lloc i el temps adequats. 

Un grup d’enderiats sencellers ens regalen una 
embosta de meravelles arreplegades al seu poble. 
Aquestes nou rondalles i llegendes ens parlen de 
l’univers senceller, dels enigmes i les creences, 
de llocs i personatges que ens són familiars, i del 
nom peculiar del poble. És un tresor que esdevin-
drà una penyora que s’engrandirà en els cors i en 
l’enteniment dels sencellers, perquè els tocarà la 
fibra, i els farà estimar encara més el seu poble, el 
seu món fantàstic, el seu llegendari fabulós.

Aquesta és una publicació conjunta 
de l’Ajuntament de Sencelles i la Fundació 

Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, 
amb el patrocini del


