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PRESENTACIONS

Per a mi, com a batle de Sencelles, i per la Corporació 
que presideixo és un gran honor veure com el patrimo-

ni cultural del nostre municipi és enriquit amb una nova 
aportació de Tomàs Vibot. En més d’una ocasió, aquest in-
vestigador i divulgador de les nostres coses, ha demostrat 
un excel·lent coneixement dels llogarets, possessions, ca-
mins i racons d’aquesta contrada nostra. És per tant que, 
aprofitant l’avinentesa d’aquestes paraules, vos convit a 
llegir i, sobretot, a gaudir del contingut d’aquest llibre. 
Resseguint les pàgines que segueixen trobareu una acura-
da presentació, contextualització i reflexió entorn de la lle-
genda, popularment coneguda, del “Moro de Son Jordà”, 
localitzada en el llogaret senceller de Ruberts.

Mantenir viu el llegendari popular de tot el terme de Sen-
celles per, després, poder-ho transmetre a les generacions 
que vindran en òptimes condicions és, també, una res-
ponsabilitat de les persones que heu elegit per ocupar els 



8

Llegendes sarraïnesques de Mallorca: 
el cas d’«El Moro de Son Jordà» (Ruberts)

càrrecs públics del municipi. En aquest sentit intentam i 
intentatem donar suport propostes com aquesta de Vibot 
conscients de la bona acceptació que tenen entre les perso-
nes que estimen la cultura.

Vull aprofitar l’ocasió per agrair públicament al Consell de 
Mallorca, i més concretament al Departament de Cultura, 
Patrimoni i Política Lingüística, pel suport econòmic que 
demostren en aquesta edició. Així com també a la Funda-
ció Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, entitat local que 
amb tantes actuacions fa que Sencelles sigui aquest tros-
set de la Mallorca interior que de cada cop se situa més a 
l’avantguarda de la promoció cultural, que de cada cop és 
més coneguda pels mateixos sencellers i sencelleres, i que, 
en definitiva, cada cop és més estimada i fa més estimera.

Joan Carles Verd i Cirer,
batle de Sencelles. 
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Sempre és una gran satisfacció quan un historiador 
com Tomàs Vibot tresca per les nostres arrels i parat-

ges, teixits de terra i temps, i ens regala, finalment, el fruit 
d’allò que, amb tanta cura, ha filat i escrit. La seva rees-
criptura de l’ahir, fonamentada i delicada, en un just equi-
libri, conta i explica perquè les coses són com són; i això fa 
que es desperti en el nostre enteniment una flama tènue, 
petita però viva, que, en un punt íntim i sentit, ens torna 
a connectar amb el despús-ahir dels nostres avantpassats. 

Un pic més, l’autor d’aquestes pàgines, amb rigor i àgil-
ment, passeja per un racó del nostre terme, per la nostra 
història i pel món màgic dels relats i les contarelles. I a 
mesura que va fent volta, observa, analitza, dissecciona, 
compara i contextualitza la llegenda rubertera de l’esclau 
moro de Son Jordà. Tot emmarcat en un món que té el seu 
per què; que s’explica així com es conta; que és didàctic 
perquè així ho pretén; i que segons de quina manera se’ns 
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presenti, ens interrogarà i/o ens ensenyarà qüestions di-
ferents. 

La nostra llegenda de l’avior que ens ocupa té unes pe-
culiaritats que Vibot, detalladament, destaca i argumen-
ta. Per aquest motiu, recobrem per uns moment la nos-
tra infantesa i visitem de nou aquell món que poguérem 
conèixer, en part, per boca dels nostres padrins o parents 
majors. Recuperem un llegat preuat, d’un món petit que, 
tot i girar ben igual que com avui roda, semblava que es 
mogués més lentament, i on la paraula tenia tot el seu pes 
i vàlua. Un món en el qual, de generació en generació, se 
transmetia oralment, segle a segle, tot el coneixement rebut 
i sedimentat, com un testimoni que els més humils (potser 
de poca lletra però amb honor) custodiaven i transferien 
als seus hereus. 

Forçosament, el temps canvia i les noves situacions ens fan 
adaptar a nous escenaris, noves eines i nous contextos; i 
així serà, segurament; però, potser, hi ha una sèrie de “co-
ses de l’antigor” que mai hauríem de deixar esvair. Massa 
sovint (tot i que no és una novetat, com bé conta la llegen-
da) la paraula donada emmudeix o perd bona part del seu 
significat ancestral. I ben mirat, potser ens trobem en un 
bon moment per repensar-ho i redefinir-nos. 

Finalment em resta dir que, com a ruberter i descendent 
de ruberters per les dues branques (de can Queló i de can 
Lluc, respectivament), agraïm a Tomàs Vibot el paper des-
tacat que aquesta llegenda tan nostrada té en la present 
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publicació sobre llegendes sarraïnesques de Mallorca. Li 
agraïm així públicament tant la seva recerca com la tena-
citat en perseguir i documentar les seves curolles, perquè 
d’aquesta manera, al seu torn, també ha contribuït a pro-
tegir, conservar i difondre el nostre patrimoni de Ruberts.

Miquel Àngel Torrens Llabrés. 
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Quan l’any 2020 redactàrem l’Ordenança Municipal de 
Protocol, Honors i Distincions de l’Ajuntament de Sen-

celles hi hauríem d’haver incorporat una nova categoria 
amb el títol de benefactor il·lustre de Sencelles. El bon amic 
Tomàs Vibot, seria ben mereixedor de tal distinció. Tot i 
que la seva vida transcorri entre els bells paratges mun-
tanyencs de Banyalbufar i les encisadores planures de 
Campos, són habituals les seves mostres de coneixement, 
d’estima i d’esperit de difusió envers els pobles del Pla de 
Mallorca. Dins aquests, crec que amb una certa predilecció 
cap a Sencelles. Aquells que ens agrada seguir les seves 
publicacions científiques i divulgatives, hi descobrim ex-
cel·lents treballs que fan referència a indrets que formen el 
lloc d’on som i a on vivim.

Així, el que podríem anomenar “l’obra sencellera” de 
Vibot, a hores d’ara, s’estén per camins i camades que 
travessen el nostre terme municipal, entra i escorcolla 
la incidència social i econòmica de diverses possessions 
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d’aquí o fa una bona estada a la magnífica posada de Can 
Romanyà de Cas Canar (vegeu: Tomàs Vibot/José Villa-
longa, Cases i posades de Mallorca. Volum 2. El Gall Editor, 
Pollença, 2016. Pàgs. 209-220), just en el centre de la Vila. 
Tan bona feina ens honora i ens enriqueix com a poble que 
som. Així mateix, el fet de poder constatar com la seva 
dedicació a la recerca i la voluntat de compartir troballes 
no té límits, ens garanteix que podrem seguir gaudint de 
nous coneixements. L’amic Tomàs ha esdevingut un assi-
du col·laborador de les activitats culturals que s’organit-
zen a Sencelles des de institucions com l’Ajuntament o la 
Fundació Mossèn Bartomeu Oliver i Amengual: Jornades 
d’Estudis Locals, itineraris culturals que hem organitzat 
per conèixer diversos indrets de Mallorca i, fins i tot, per 
dins el nostre municipi.

Tomàs Vibot m’ha confessat en alguna ocasió una certa de-
bilitat envers el lloc captivador de Ruberts. En són paleses 
les moltes visites que ha fet en aquest lloc, les passejades 
que hi ha dirigit amb diversos grups de persones (vegeu: 
Tomàs Vibot, “De Ruberts a Pina per Son Campà i Ses Mo-
les” a Mallorca Interior. Volum 1. El Gall Editor, Mallorca, 
2018. pp. 30-35) i sobretot l’acurat treball que va dedicar 
a la possessió de Son Jordà, casa major i vertebradora del 
llogaret (vegeu: Tomàs Vibot, Les possessions de Mallorca. 
Volum 3. El Gall Editor, Pollença, 2008. pp. 103-116)

El llibret que teniu a les mans, Llegendes sarraïnesques de 
Mallorca: el cas d’“El Moro de Son Jordà” forma part de la 
Col·lecció de Monografies de la Fundació Mn. Bartomeu Oliver 
i Amengual. Estic convençut que el mateix Don Bartomeu 
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“Capità”, tan amant i promotor de la nostra cultura po-
pular i que en la seva joventut va servir a l’església del 
llogaret i als mateixos ruberters, crec aprovaria amb plaer 
la present publicació. No de bades el mateix dia que arribà 
a Ruberts amb el nomenament de capellà encarregat del 
lloc (juliol-1229), proclamà la seva “extraordinària simpatia 
per els ruberters que sou els sencellers que més pur conservau 
l’esperit i la tradició dels nostres pares”.  

Jordi Llabrés i Sans,
cronista oficial de Sencelles. 
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Alguns mots previs

Una de les meves passions és el llegendari. Gairebé segur 
que aquesta dèria em ve d’una altra afecció: l’excursionis-
me. Tant les serres mallorquines com l’interior conserven 
relats que serviren als nostres avantpassats per explicar o 
recrear l’entorn conegut. L’excursionista implicat en la te-
rra es preocupa per conèixer el territori que travessa i, a 
través de la toponímia, es transmet la història, el patrimo-
ni i el folklore. Per tant, des que em vaig calçar les prime-
res Chiruca, he sentit desenes i desenes de relats que han 
anant enfortint l’amor profund per la nostra geografia i les 
seves narracions. 

El primer contacte amb la llegenda d’«El Moro de Son 
Jordà» el vaig tenir quan va caure en les meves mans el 
llibre Sencelles. Guia de passeig de Gaspar Valero cap a prin-
cipis del canvi de mil·lenni. Tot d’una vaig parar atenció 
en aquell requadre de la pàgina 171 on es transcrivia una 
interessant llegenda i la vaig guardar en el vell fitxer del 
prestatge que sempre he tingut a l’esquerra de l’escriptori. 
Novament hi vaig pegar el 2008 quan vaig tenir el privile-
gi de visitar la possessió Sor Jordà de Ruberts amb motiu 
d’incloure-la dins el tercer volum de la col·lecció Les pos-
sessions de Mallorca  (El Gall Editor, Pollença). Atès que es 
tractava d’un treball històric, no hi vaig dedicar un apartat 
específic. 

Arran, però, de l’interès que sempre he tingut per la reco-
pilació i l’anàlisi del llegendari mallorquí, ja sigui per a la 
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realització d’articles per a butlletins i revistes especialitza-
des en l’etnopoètica (ciència que estudia l’art verbal i, per 
extensió, la que estudia aquelles produccions en què els 
discurs ocupa una part important del conjunt d’elements 
que caracteritzen l’acte etnopoètic) com per publicar, jun-
tament amb la professora Caterina Valriu, diversos estu-
dis sobre els personatges llegendaris més importants del 
folklore mallorquí (el Rei En Jaume –2005–, sant Vicenç 
Ferrer –2010– i el Comte Mal –2012–). 

Arran d’aquell estudi sobre la possessió Son Jordà, junta-
ment amb altres conjuntures on el prologuista d’aquesta 
obra hi té una gran responsabilitat, vaig començar a cir-
cular més i més pel terme de Sencelles. Sense haver-me 
de guanyar el favor de ningú, puc dir que he descobert (o 
redescobert) un municipi tan bell com ric alhora, on el pa-
trimoni vessa arreu i on a cada raconada  apareixen relats 
que confirmen que aquesta és terra de vera llecor. 

Com he dit, determinades responsabilitats les he de com-
partir ara aquí amb el cronista local. Dins el mateix 2020, 
durant la pausa d’una visita cultural a la vila –setmanes 
abans de l’esclat del malson dit SARS-CoV-2–, li vaig pro-
posar un petit treball per a la col·lecció de les monografies 
de la Fundació Mn. Bartomeu Amengual i Oliver sobre la 
llegenda de moro de Son Jordà. Abans d’acabar la frase ja 
tenia el projecte aprovat i gairebé una data de presentació 
damunt agenda. A partir d’ençà, tot ha anat (quasi) rodat. 
L’aturada generalitzada d’aquest any ha permès avançar-
ne la feina de redacció, tot i no trobar-me en una situació 
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gaire favorable. Però, tal com ensenya la llegenda que ana-
litzarem a continuació, els compromisos s’han de respec-
tar i, per tant, acomplir. Vaja, la paraula ha de concretar-se 
en fets. 

L’estudi que es presenta a continuació conté una sèrie de 
reflexions al voltant d’aquesta llegenda sencellera. No sols 
se n’analitza la contextualització i les claus simbòliques, 
sinó també el concepte de llegenda en general i, més parti-
cularment, els casos paral·lels que trobam arreu de la geo-
grafia sobre aquesta narració, que així mateix en són una 
partida. 

«El Moro de Son Jordà» ens ensenya moltes coses. Quant 
a continguts, s’hi trobaran moltes de les explicacions que 
envolten aquesta narració senzilla i  profunda. Però tam-
bé ens demostra que l’extensió d’una narració no està en 
relació amb la seva vàlua, amb la seva importància dins 
el cabal cultural que l’envolta. Crec que la mallorquina 
comença a ser una societat madura quant a formació i ja 
n’hi ha prou de parlar de patrimoni menor. La Seu té un 
innegable valor patrimonial: però també en té el pou de 
Judí o el talaiot de Son Fred. Dins la cultura sencellera el 
retaule de Sant Pere de la parròquia i les teules pintades 
de can Nadal de Jornets fan el seu paper. Tot suma, tot 
aporta, tot és fruit d’una història que hem fet a poc a poc i 
amb molt d’esforç, i per tant, cal ser respectada i valorada 
en son context. Llevar un d’aquests elements farà que tot 
el conjunt del patrimoni se’n ressenti. Trontollarà i caurà 
com un castell de cartes. 
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Tal com veurem, la llegenda d’«El Moro de Son Jordà» té 
moltes derives, totes interessants. Però, com a bona llegen-
da, posa damunt la taula principis que són comuns per a 
tota la humanitat: el valor de la paraula i la justícia entre 
els homes. I a Sencelles, d’aquestes dues coses, n’hi troba-
reu arreu. Anem-hi, doncs!
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Portal forà de Son Jordà
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1.- Els moros en el folklore mallorquí

El diccionari Català-Valencià-Balear defineix moro com 
«nadiu de l’Àfrica septentrional, de sang àrab o bereber; 
per extensió Mahometà». Si ens hem de basar en termes 
estrictament filològics, el mot moro designava en època ro-
mana els habitants de Mauritània. Però a terres de parla 
catalana, des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, s’usa per 
anomenar de manera genèrica tots els musulmans. 

Per a la cultura popular illenca el significat d’aquest mot 
va molt més enllà, gairebé sempre en un sentit pejoratiu. 
El mateix diccionari, deixant de banda alguns significats 
molt puntuals (mà de moro, figa de moro, etc.), n’apunta di-
versos exemples: usat com a adjectiu té un sentit de «mal 
cristià», i quant a fraseologia hi apareixen fórmules com 
posar moro de jornals (obligar els escaraders malfeiners a 
treballar alguns jornals), fer moros (fer trampes), passar una 
vida de moros (tenir una vida molt amarga), etc. 

L’origen d’aquesta percepció negativa té fondes arrels 
històriques basades en l’antagonisme religiós i de poder, 
especialment a partir de l’ocupació de la península ibèri-
ca el 711 dC (Al-Àndalus versus regnes cristians) i en el 
posterior control del comerç de la Mediterrània a partir 
de l’època medieval i moderna. Després de la conques-
ta de Mallorca per Jaume I (1229), els illencs sempre han 
identificat (i continuen fent-ho) qualsevol persona de pell 
obscura i de religió islàmica com a moro, tot i que en molts 
de casos l’així assenyalat sigui oriünd d’altres zones de la 
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Mediterrània (sud, oriental, fins i tot de l’Orient mitjà), o 
pertanyi a una altra confessió (o simplement no en pro-
fessa). En línies generals, per a la mentalitat mallorquina, 
el mot moro ha format part del mateix camp semàntic que 
enemic (amb tot el que això comporta de perill, males inten-
cions, poc de fiar, fins i tot misteriós). En conclusió, el moro 
respon a la reacció etnocentrista i fòbica del concepte en-
cunyat pel filòsof Emmanuel Lévinas d’alteritat.

En general, al folklore mallorquí el mot moro s’ha emprat 
per designar els andalusins de la península ibèrica (in-
cloent-hi els que habitaren Mayurqa abans del rei Jaume 
I), els esclaus derivats de la conquesta i d’èpoques pos-
teriors, els pirates nord-africans que atacaven les costes 
i embarcacions cristianes, i finalment els otomans que a 
partir del segle XVI assetjaren les illes Balears amb tràgi-
ques conseqüències.

Cal dir, però, que també es dona una altra dimensió 
folklòrica del concepte. Quan parlem dels temps dels moros 
es fa referència a una època quasi mítica, és a dir, situada 
en èpoques pretèrites abans de l’existència del nostre món 
(fundat pel monarca Jaume I). Per a la l’imaginari popular 
mallorquí hi ha dos temps històrics contraposats: els dels 
moros (difús, misteriós, fosc, extravagant...) i d’ençà el rei En 
Jaume (el nostre temps).

Les narracions etnopòetiques protagonitzades (o coprota-
gonitzades) per moros dins el marc de l’illa de Mallorca 
són especialment nombroses, tant que pràcticament no hi 
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ha cap municipi litoral que no en tingui almenys una, així 
com també molts de l’interior (com és el nostre cas). Al-
gunes, fins i tot, en presenten moltes variants i versions, 
tantes quasi com recol·lectors i/o reescriptors. Aquesta 
quantitat té una clara explicació històrica atesa la natura-
lesa de l’illa, plena de ports i cales on les ràtzies de pirates 
i corsaris eren freqüents fins a finals del segle XVIII. Per 
tant, els moros varen formar part de l’univers quotidià o 
pròxim d’aquella gent i d’aquí la destacada anomenada en 
la cultura popular. 

S’ha de dir, però, que no totes aquestes llegendes tenen 
com a protagonista el moro que saqueja pobles i posses-
sions (un enemic), sinó que també n’hi ha un grup –en 
nombre inferior– on es converteix en un exemple moral, 
enfrontat amb el mal cristià (qui finalment surt perdent), 
o també apareix com el portador d’un coneixent profund, 
gairebé màgic, sobre les lleis de la naturalesa –saber ocult 
o vetat als cristians, però qui se’n beneficien–. Aquests dos 
darrers supòsits confluiran en la nostra llegenda i d’aquí el 
gran interès dins el cabal llegendari mallorquí.    

Per tal d’analitzar aquest pòsit, ens hem centrat en un relat 
força arrelat al llogaret de Ruberts, titulat «El moro de Son 
Jordà». Per al següent estudi ens hem basat en els textos 
recollits de dues fonts: Sencelles. Guia de passeig (1999), de 
Gaspar Valero i Martí, i les Contarelles. Rondalles, llegendes 
i tradicions de Sencelles (2017), on Miquel Àngel Torrens en 
fa una magnífica versió. 
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2.- L’argument i les versions

L’argument de la llegenda és força senzill: l’esclau moro 
de Son Jordà promet trobar aigua a la possessió a canvi de 
la llibertat. Després de fer brollar una font, el senyor la hi 
nega. Com a venjança, l’esclau vol esvair la font però hi 
deixa un petit roll per a un pastor. Finalment fuig de l’illa. 

Versió 1

Al llibre Sencelles. Guia de passeig, l’historiador Gaspar Va-
lero en recull dues variants de la narració. La primera –i 
més llarga– de boca de tres informants: Jaume Ferrer de 
can Costa, Margalida Ferrer de can Costa i de Joan Cirer Rei:

Fa molts d’anys, el senyor de Son Jordà va manar fer un pou a un 
moro esclau que tenien a la possessió, i li va prometre que si troba-
va aigua, el deixaria immediatament en llibertat. El moro agafà les 
eines, anà enmig del camp, a prop del torrent de Pina, on ara encara 
hi ha el safareig de Son Jordà, i es va posar a cavar durament, nit i 
dia, i el clot es feia fons i més fons, fins que va arribar a la vena i hi 
va brollar l’aigua tan cercada. 

El moro va anar ben content al senyor a comunicar-li la nova i a 
demanar-li la llibertat. Però, el propietari es va voler quedar l’aigua 
sense complir la promesa de donar la llibertat al moro.

 –No te don sa llibertat perquè t’he de mester a sa possessió, li di-
gué.

El moro se sentí molt enganyat i partí cap al pou decidit a fer justí-
cia. Amb un capell i un mocador de seda, ventà l’aigua una i altra 
vegada per fer-la escampar. Mentre estava amb aquestes, el pastor 
de Son Jordà el va veure i li demanà què feia; el moro li explicà: 
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–Es senyor em va prometre sa llibertat si trobava aigo i ara no la 
m’ha dada, i per això li llev s’aigo. 

El pastor, astorat, li digué: 

–Deixa-me’n un poc, d’aigo, per abeurar ses ovelles. Es moro li va 
fer cas i deixà al pastor un filet d’aigo dins un coconet. 

Quan el moro robà el senyor, maleí la seva actuació amb aquestes 
paraules: 

–Ningú qui és nat ni naixerà, aigo dins Son Jordà no trobarà.

Versió 2

El mateix autor en recull una segona narració, amb una va-
riant important respecte de la primera, de boca d’en Toni 
de sa Plaça de Ruberts (íd.). 

[...] aquest moro tenia dots extraordinàries. A la fi aconseguí la lli-
bertat que el senyor li digué que si feia que tenguessin una bona 
anyada, se’n podria anar. El moro, ensumava la terra i la tocava i 
només així ja li bastava per saber si era bon dia per llaurar o si era 
xerec. Amb els seus consell, hi hagué una anyadassa i li donaren la 
llibertat.
 

Versió 3

Miquel Àngel Torrens Llabrés, també de Ruberts, és l’au-
tor de la tercera versió, titulada «L’esclau de Son Jordà», 
inclosa en el llibre Contarelles. Rondalles, llegendes i tradici-
ons de Sencelles (2017: 77-87). És un versió molt enriquida 
literàriament, fins i tot amb fragments en vers: 
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Fa molts d’anys, just al mig del Pla de Mallorca, al llogaret de Ru-
berts, 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 ma-
teixes 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 maldecaps per veure com se’n 
sortirien si la cosa no mudava. I en totes aquestes, un dia, el sen-
yor, sortint pel portal rodó de les cases, just davant la carretera, 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, 
perquè 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 corda i la co-
rriola per acontentar el seu senyor, qui se’l mirava i pensava que 
potser no seria mala idea que aquell esclau, tan servicial i viu com 
era, se les enginyàs per trobar, a qualque quarterada de la posses-
sió, 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 vigoro-
ses, a qualque tanca o bocí de terra n’haurien de trobar... que, ben 
mirat, fins i tot el mateix nom de la possessió 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, 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 com-
pareix 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!
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Enguany és tan calorós
que sense eima ni saliva 
mos vorem es mes d’agost; 
te dic jo que cisternes i aujubs 
ben aviat se buidaran, 
que es safreig ja és ben eixut 
i sa siqui en bada un pam; 
tot se clivella, tot s’ha esquerdat.   
Però si tu amb enginy i cienci
un pou de vena saps trobar, 
em compromet davant l’Audienci 
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’afaga al vol i ni 
una gota d’aigua tocà en terra, ni un regalim 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 pro-
mesa de llibertat si dins Son Jordà trobava aigua, sense pensar-s’ho 
dues vegades, es posà el seu capell per resguardar-se del bater de 
sol i arrambà amb una sac que hi havia al porxo de devora el celler. 
Hi posà dedins les tres eina 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 d’ullastre 
que, convertida en verga cercadora, tant de bé li podia reportat. I... 
«per envant s’ha dit, cametes me valguen, rumb cap a ses tanques: 
Au, que a per feina anam!». I així va ser com un bon capell i una 
rialla d’orella a orella, amb un sac a l’esquera, primer partí cap as 
Fornàs i després a s’Ametllerar, per provar si aquí o allà, a prop 
en trobaria. Just després, pel camí de sa sínia, enfilà cap al Campo 
Rodó, devora el torrent de Pina. I allà, a un lloc secret, ben amagat, 
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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’alta, 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 contem-
placions. Un pic recuperat l’alè, agafà un 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 atapins i partí escapat 
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 síquis des torrent, ni de sa sini, ni d’entristir-se en 
veure minvar es safreig». 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 poalades 
d’aigua gelada li vessaren damunt el 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 mester a sa possessió; 
així que un altre pic serà, 
però avui... no potser, no; 
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no te puc dar sa llibertat. 
Ja ho vorem més envant; 
Au, ves-te’n a regar i gracis, 
I bon dia que Déu mos do. 

«Grasis! 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 desbarat 
malson; però no, no era altri qui li contava, era el seu propi senyor 
qui mancava a la paraula 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!
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 ver 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, 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 so capell i es mocador. 

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’enrabia-
da més i més li revenia. Però llest com era, s’esforçà a calmar-se, 
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perquè bé sabia que així tot li retria més i camí de sa sínia per 
avall, anava pensant com ho faria. 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 atentament 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 comprovar 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 a 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 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 Jor-
dà que hi guardava les ovelles, qui ben astorat preguntà si havia 
sentit aquell renouer que feia no res havia sonat. L’esclau moro, 
sense dir ni pruna, va seguir camí avall, vora la síquia, cap al tor-
rent, acompanyat d’aquell xiuxiueig que l’aigua fa quan camina. I 
a mesura que feia camí, també desfeia tot quan sabia de la conduc-
ció de l’aigua cap al safareig, perquè així ningú pogués saber com 
punyetes l’aigua hi venia... 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 afagar la llosa de pedra que el tapava perquè l’ai-
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Creu que presideix el frontis de l’església de Ruberts
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gua 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 suaument una tonada de l’antigor en aquella llengua ma-
terna. 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?
‘turau per lo que més estimeu, 
que enguany tot és terra cruada.
Aturau-vos vos dic, per favor, 
que ses probes uvees mies 
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 mocador i 
es girà cap al pastor, i fil per randa li relatà tot quan havia suc-
ceït 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 lleva-
ria 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 ove-
lles: «per compassió, que cap cupa en tenen elles de tenir un mal 
senyor». I el bon esclau, s’ho pensà un moment i n’hi posà un raig 
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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 a treure el capell i el mocador i a ventar 
s’ha dit, a les totes, sense aturall, fins que ni una 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 ningú hi caigués, ni el trobà! i se les 
lliga cap a les cases: «Au, per amunt s’ha dit» i arriba a Son Jordà. 
Just en aquell moment, 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, 
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
com si ets pobre o ben ric: 
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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.
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3.- El «Moro de Son Jordà»: una llegenda màgica

En els darrers decennis s’ha fet molta de feina dins el marc 
de la teoria del folklore per definir el concepte llegenda tot 
amb la finalitat de poder-ne dur a terme una classificació 
el més científica possible. Mentre que l’estudi de la ronda-
lla i especialment la seva classificació han estat abordats 
amb molt d’èxit a partir del model proposat per Antti Aar-
ne i Stith Thomsom a The types of the folktale (1961), no ha 
succeït el mateix amb la llegenda. És pot afirmar que, a 
dia d’avui, roman en un moment de profunda anàlisi per 
tal de definir-la i, sobretot, per abordar-ne la classificació. 
Aquesta conjuntura, però, no afecta l’ús del terme a nivell 
popular i, com tothom sap, s’usa quotidianament amb tota 
normalitat.

Sense voler ara fer un dissertació massa àrida –i que tan-
mateix quedaria fora del nostre propòsit–, per llegenda 
entenem un relat situat en el mode fabulós –submode 
numinós– (l’ésser humà es relaciona amb un poder sobre-
humà propi del sistema de creences de la seva societat) 
que té per missió revelar l’ordre del món amb la voluntat 
de reglamentar la conducta humana. El relat llegendari sol 
tenir aparença de realitat, motiu pel qual resulta creïble 
(Oriol 2002: 69). Es diferencia essencialment d’una ronda-
lla en el fet que aquesta s’encabeix també en el mode fa-
bulós però dins una dimensió meravellosa i no numinosa. 

Per posar-ne un exemple de tots conegut, el relat de Sa 
Potada des Cavall del camí des Correu –Banyalbufar– passa 
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(o pot passar) per creïble, ja que en queden les marques 
físiques (un clot damunt la roca) i de la historicitat del per-
sonatge ningú no en dubta. El fet numinós s’explicita en la 
capacitat de volar amb el cavall fins al continent (tret, per 
cert, que defineix el súper-heroi de qualsevol temps, fins i 
tot els del còmic) i d’aquí que el personatge se situï en una 
dimensió «més elevada», però sense sortir del nostre siste-
ma de valors i creences. En canvi, difícilment això s’acom-
pleix en títols com «N’Estel d’or», «En Joanet i sa Donzella 
Desencantada» o «Es ciurons que tornaren minyons», per 
posar alguns exemples de les rondalles arreplegades per 
Antoni M. Alcover.  

Dins la narrativa oral de moros cal tenir present que molts 
dels relats pertanyen al gènere èpic (i per tant s’articulen 
en el mode realista) ja que narren uns fets de tradició his-
tòrica relacionats amb conflictes armats amb ells (desem-
barcaments, batalles navals, ràtzies, etc.). El gruix d’aquest 
material, a més, es troba dins allò que s’ha vingut a qua-
lificar com a llegenda històrica, de la qual el professor Jo-
sep Maria Pujol afirma que «no són folklore, perquè el seu 
context no és el de la interacció de un petit grup sinó el de 
la crònica medieval, renaixentista i barroca» (2013: 286). 
Per tant, aquest tipus de relats calen ser descartats del lle-
gendari. 

Tornant a la nostra matèria, basant-nos en la classificació 
modal dels gèneres etnopoètics que proposa Heda Jason 
al seu treball Motif, type and genre (2000), les llegendes es 
poden dividir en sacres, etiològiques, demòniques, satà-
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niques o màgiques. La narració d’«El Moro de Son Jordà» 
entraria de ple dins aquesta darrera tipologia, atès que 
l’element cercat (l’aigua) pel protagonista (el moro) es 
basa en uns coneixements només al seu abast, que, a més a 
més, entren dins l’esfera d’allò màgic.

Cuina de Son Jordà 
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4.- Contextualització i anàlisi

El Moro de Son Jordà es tracta és una llegenda màgica atesos 
el paràmetres que hem exposat més amunt, com ara les 
marques de veridicitat que fan creïble la narració (la ge-
ografia concreta de Son Jordà, Ruberts, el torrent de Pina, 
etc.), l’espai temporal centrat en el nostre temps post-con-
questa, actors creïbles (com ara un esclau, un amo i un 
pastor, etc.) i sobretot per l’imprescindible fet numinós, 
concretat en les dots màgiques del moro per trobar aigua i 
per esvair-la quan vol. Heda Jason (2000: 146) defineix les 
llegendes màgiques com aquelles on els actors posseeixen 
unes dots, ja siguin de màgia blanca com negra, i les usen  
per aconseguir una determinada finalitat que entraria dins 
l’ordre moral imperant.   

4.1.- Els moros com a enemics

Tal com hem dit més amunt, dins del gran cabal de llegen-
des de moros a Mallorca es poden crear dos grups a partir 
del paper que hi desenvolupen: 1) com a enemics –ràtzies, 
atacs corsaris, etc.–; 2) com a cohabitants (especialment es-
claus; també hi inclouríem els sarraïns que viuen la con-
questa abans de ser derrotats). 

Les més nombroses són les del primer grup, és a dir, aque-
lles que situen la figura del moro com a enemic. La gran 
majoria en poden ser classificades com a llegendes sacres 
ja que els moros es presenten –a excepció d’uns pocs ca-
sos– com als enemics dels mallorquins i també de la fe 



40

Llegendes sarraïnesques de Mallorca: 
el cas d’«El Moro de Son Jordà» (Ruberts)

cristiana. Els atacants no se’n poden sortir amb la seva i en 
canvi sí ho fans els cristians gràcies a la invocació d’alguna 
figura sacra, qui focalitza la càrrega dramàtica durant el 
desenllaç de la trama. El gruix d’aquests relats, com no pot 
ser d’altra manera, és protagonitzat per la Mare de Déu 
de Lluc, principal referent de la fe a Mallorca. Rafel Bus-
quets, en el seu Llibre de la invenció i miracles de la prodigi-
osa figura de Nostra Senyora de Lluc (1684) recull el capítol 
titulat «Nostra Senyora Santíssima allibera molts vaixells 
de tempestats i corsaris» (1989: 131-142) on es relaten al-
guns miracles produïts al segle XVII per la Mare de Déu 
sobre mariners devots (mallorquins i àdhuc forans). Feliu 
Reynau, natural de Marsella, veient-se abordat per dues 
galiotes de Trípoli, invocà la Verge i es produïren diversos 
miracles (íd. 132): 

la primera fonc que els moros mai pogueren aferrar amb son vaixe-
ll; la segona que en dos arcabussos de pedra, que els corsaris els 
apuntaren i els haurien morts a tots, estant tan a prop, mai l’espira 
inflamà la pólvora; i lo mateix succeí en dos mosquetons i escopetes 
amb que també els apuntaren. La tercera cosa miraculosa fonch que 
en els dos dies que durà aquella envestida, mai arribaren els corsa-
ris a apoderar-se d’ells.

Tot seguit es relaten altres miracles obrats davant l’amena-
ça imminent de moros: l’esclau mallorquí Vicenç Balaguer 
qui, amb cinc cristians més, pogué fugir de Barbaria grà-
cies a invocar la Mare de Déu. El patró Damià Duran, ar-
rossegat per una tempesta davant la badia de Tunis, acon-
seguí salvar-se de tres vaixells de moros que s’emproaven 
cap a ell amb vent a favor, tot després d’invocar «de tot 
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cor Nostra Senyora i Lluch» (íd.: 137) i prometre una pere-
grinació al santuari. El patró Pere Cavaller, en sengles tra-
jectes entre Mallorca i València, es topà amb dues galiotes 
mores i se’n pogué sortir gràcies al devot prec a la Mare de 
Déu. El mateix succeí al patró Miquel Femenia, qui venia 
de València i féu promesa de visitar el santuari de Lluc «si 
escapaven dels moros», cosa que ocorregué gràcies a «un 
impuls del cel» (íd.: 140). L’esclau mallorquí Aloi Marto-
rell treballava en la construcció d’una fortalesa a Turquia 
i després d’invocar la Verge mallorquina liderà una rebel-
lió contra els captivadors i pogueren fugir en una galera 
amb què arribaren a Mallorca. Finalment, el patró Bernat 
Puigserver, davant els Set Caps, es topà amb dues gali-
otes d’Alger. Invocaren «el Sant Crist d’Alcúdia i Nostra 
Senyora de Lluch» i a l’instant «veren, a l’aire, a la part de 
ponent dues columnes de color blau i damunt elles dues 
imatges, de les quals una demostrava ser la del Sant Crist i 
l’altra la de Nostra Senyora de Lluch» (íd.: 141). 

Els dos relats, però, més colpidors es troben en el capítol 
titulat «Ntra. Senyora Santíssima de Lluch defensa la seva 
Santa Casa de la invasió dels moros» (íd.: 105-109). En el 
primer, esdevingut el dia de Sant Mateu de 1569, desem-
barcaren 300 moros al torrent de Pareis i assaltaren diver-
ses finques, on feren un important nombre de captius. Un 
home, després d’invocar la Verge, se’n pogué defensar i 
després fugir. A partir d’ençà, cap moro no ha pogut pas-
sar del Clot d’Albarca –espai fronterer a Lluc–, ja que s’hi 
va crear una mena de barrera miraculosa. El segon, situat 
el dia de sant Joan Baptista de 1663, narra com un estol 
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de moros arriba davant el santuari i és defensat per «dos 
joves ben plantosos, desconeguts» (íd.: 107), que després 
s’identificaren com a àngels. Aquesta llegenda, tot gràcies 
a la gran força argumental, ha estat versionada per Gabriel 
Janer Manila, amb el títol «Àngels amb espases defensen 
la Santa Casa contra els moros» (1984: 37-39). 

Evidentment, altres figures sacres intercedeixen per aju-
dar mallorquins. L’Arxiduc Lluís Salvador, al seu tom 
Rondayes de Mallorca (1895: 208) recollí la llegenda «Es de-
sembarc des Moros» on es narra l’arribada d’un estol de a 
Estellencs i un veí, per salvar-se’n, invoca sant Antoni. Tot 
i que el mode imperant és realista, el miracle es produeix 
sobre l’únic personatge que serva la fe i la invoca en el 
moment oportú. Els altres dos estellenquins que l’acom-
panyen seran víctimes d’un fatal destí.

Fora de l’àmbit de la serra de Tramuntana en tenim força 
exemples. Un dels més coneguts arreu és «Sa Fosca quan-
tre es moros», miracle produït a Capdepera després d’un 
desembarcament a cala Rajada: «Es moros venian à fé un 
assalt gros y anaven a desembarcá a Cala Retjada» (1895: 
197). Els gabellins invocaren la Mare de Déu de l’Esperan-
ça, qui envià una boira espessíssima que féu recular els 
enemics. 

Dins aquest grup, n’hi ha un nombre petit on els moros 
són vençuts per l’enginy dels cristians, però, és clar, no 
formen part de les llegendes sacres –a voltes no són ni tan 
sols llegendes sinó simples tradicions narrades en mode 
realista– com ara «Es moros qu’anaren a Son Jordi» (Has-
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burg i Lorena 1895: 205), «Com se feien fugir es moros» 
(Ferrer 2009: 261), etc.

4.2.- Els moros com a cohabitants

A nosaltres, però, ens interessa el segon grup, és a dir, els 
moros com a cohabitants amb els mallorquins. Generalment 
fan el paper d’esclaus i, per tant, ja no es presenten com 
a enemics sinó com a part de la nostra societat. El que els 
fa summament singulars és que sempre apareixen com a 
coneixedors d’un saber ocult o prohibit per als cristians i, 
mitjançant ell, són capaços de resoldre un problema o con-
flicte. És a dir, fan màgia. Aquest tret té a veure amb el fet 
que pràctiques com l’astrologia (i especialment la capaci-
tat de veure l’avenir), la fitoteràpia (fora dels àmbits mon-
acals) o la localització d’aigües subterrànies (tècniques de 
saurí) eren considerades activitats heterodoxes, fins i tot 
herètiques, i per tant vetades per als cristians. Els moros 
actuen com els que resolen conflictes o situacions adverses 
perquè són els únics que poden posar en pràctica determi-
nades activitats prohibides. 

A partir de la primera meitat del segle XVII, la Santa In-
quisició equipara certs usos de l’astrologia –considerada a 
l’època medieval com una ciència– amb la fetilleria. Ade-
laida Sarrión, al seu treball Médicos e inquisición en el si-
glo XVII (2006: 85) n’afirma: «La proximidad entre ambos 
delitos refleja también el parecido intrínseco que, apara el 
inquisidor, había entre la práctica de la hechicería y la as-
trología». 
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Aquesta equiparació solia ser objecte d’investigació inqui-
sitorial quan l’astrologia era practicada per una persona 
no culta, per un esclau o un musulmà. Així, en el treball de 
L. Pérez, L. Muntaner i M. Colom El tribunal de la Inquisi-
ción en Mallorca. Relación de causas de fe. 1578-1806 es recu-
llen nombrosos interrogatoris on els investigats declaren 
que a voltes observen els estels amb la intenció de conèixer 
l’avenir. El més clar és el de Llorenç Fe, cristià nou, qui 
confessà que «si tenia tiempo para mirar las estrellas antes 
de ponerse a la mar, no tenía miedo de peligro alguno» 
(1986: 80). 

Pel que fa al coneixement curatiu de les plantes, un dels 
millors exemples en el llegendari n’és «Es Moro cego» 
(Habsburg 1895: 221-226): un moro invident promet la lli-
bertat a un esclau mallorquí si puja de dilluns a diumenge 
el puig de na Fàtima (Valldemossa) amb un parell de sa-
bates diferents cada dia. El captiu ho fa i torna a Alger. El 
senyor es passa les sabates per davant els ulls i recobra la 
vista, tot gràcies a les herbes que hi havia trepitjat. L’allibe-
ra i el fa ric. Tot i les diverses claus simbòliques –explica-
des en la versió de Sabrafín «El Puig de na Fàtima» (1980: 
104)–, aquí el que interessa és que un moro no apareix com 
el temible enemic sinó com un coneixedor profund del po-
der curatiu de les plantes i a més es presenta com exemple 
de paraula i honor. Aquest tret ve accentuat en la versió 
que en fa l’erudit valldemossí Juan Muntaner (1949: 8-9). 
Aquesta mateixa llegenda es repeteix al puig de Santacir-
ga (Manacor), la qual cosa dona clara idea de la populari-
tat de l’argument.
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Un altre exemple n’és «Una herba que deixaren es mo-
ros», arreplegada per Antoni M. Alcover (XXIV: 83) de 
boca de mestre Antoni Barceló, de Puigpunyent. Era una 
herba que «cura qualsevol mal d’uis» i que només floreix 
«es dissabte de Sant Joan». La llegenda es troba situada, 
curiosament, dins l’àmbit del puig de na Fàtima, en aquest 
cas de Puigpunyent, on hi ha altres relats relacionats amb 
els musulmans que precediren el rei En Jaume. 

Com hem dit, una altra de les arts màgiques (heterodoxes, 
per tant) que posseïen els moros era la capacitat de veure 
el futur en els estels, fins i tot la imminent victòria del rei 
Jaume I. Un moro anomenat Alí llegeix en els estels que els 
cristians triomfaran i per això amaga un tresor al coll de la 
Palomera –Andratx– (Garrido 1997: 33). 
 
Passant a l’àmbit que ens ocupa, cal recordar que l’aigua a 
Mallorca ha estat un bé escàs i localitzar un aqüífer caba-
lós era imprescindible per a la vida d’una possessió. Són 
nombrosos els documents que corroboren aquesta realitat: 
en els contractes d’arrendament que els propietaris feien 
als conductors (amos o amitgers) de les seves possessions 
sovint s’hi inclouen pactes sobre l’ús i manteniment de les 
fonts, pous, sínies, etc. Entre les clàusules generalment s’hi 
solia posar esment en tenir les fonts de mina netes i pro-
tegides perquè no hi entràs bestiar, mantenir les síquies 
sense brutor («escurar les síquies»), tenir condrets pous i 
cisternes, reparar els cadufs de les sínies si s’espenyaven... 
Així mateix, s’anoten obligacions en què els conductors 
havien de donar aigua bona i fresca als senyors quan ro-
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manguessin a la possessió. Aquest és el cas de Son Jordà: 
en el contracte d’arrendament de 1821 entre el propietari 
Pere Sard i Billon i el conductor Joan Puig, l’amo havia 
de dur tota l’aigua de la sínia que els senyors haguessin 
de menester mentre fossin a la possessió (Vibot 2008: 108-
109). 

Com hem avançat, la troballa d’aigües subterrànies mit-
jançant les tècniques que avui dia consideram com a tra-
dicionals (l’ús d’una verga o un pèndul) no foren ben vis-
tes per l’Església, fins al punt de situar alguns saurins en 
el punt de mira de la Santa Inquisició. Però cal dir que 
amb el terme saurí el Tribunal no sols incloïa la capacitat 
de trobar aigua, sinó que abastava tot allò que fos cercar 
sota terra: «ver las cosas ocultas bajo tierra, como tesoros 
escondidos u otros obgetos» (Llorente 1922: 58). Aquestes 
pràctiques foren vigilades especialment en els segles més 
durs de l’acció inquisitorial, és a dir, entre el XVI i el XVII. 
A partir del segle XVIII comença a donar-se un relaxament 
i a la documentació ja apareix aquesta pràctica fora de l’ull 
del Tribunal. 

A la Mallorca del segle XVI se’n troben documentats al-
guns casos, com per exemple el de Pere Camps, que acabà 
penitenciat a la capella del Temple per «saber hallar fuen-
tes de agua», entre altres delictes. La sentència apuntà que 
havia de patir «destierro de la isla por dos años y que no 
use officio de hallador de agua» (Pérez; Muntaner; Colom 
1986: 94). Un tal Bartomeu Nadal també fou acusat «por-
que dixo que sabía como se hallaba el agua», encara que 
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en el seu cas ho portava tot un poc més enllà: «no lo usaba 
de ello todas vezes por haber de dar el alma al demonio 
por espacio de veinte y quatro horas» (íd.: 183).

És per tot això, doncs, que moltes de les llegendes amb 
aquest motiu són protagonitzades per moros, és a dir, per 
un col·lectiu que no compartia l’observança amb la moral 
imperant. Això no vol dir que els musulmans o cristians 
nous poguessin lliurament dur a terme dites pràctiques 
(de fet els sumaris inquisitorials són plens de causes con-
tra ells), però el que no es podia consentir era elaborar un 
relat on el cristià vell contravingués les normes de fe esta-
blertes. Per tant, en aquests relats es donarà la gran para-
doxa que un infidel, a través dels seus sabers heterodoxos, 
posarà remei a un greu problema que el cristià no és capaç 
de resoldre. S’entreveu, per tant, que aquestes llegendes 
populars contenen, de forma molt subtil, una crítica a la 
fèrria moral capitalitzada per l’elit eclesiàstica i pel poder 
civil. 

Per altra banda, el fet que sigui un esclau musulmà qui 
troba aigua tampoc no és arbitrari. En primer lloc, perquè 
el mateix Alcorà indica que l’aigua és el principi més im-
portant de tot l’univers, donat que el tron de Déu es troba-
va dins l’aigua just al moment de la creació: «Ell és qui ha 
creat els cels i la terra en 6 dies, i tenia el seu tro a l’aigua» 
(XI: 7). Un poc més endavant, el llibre sagrat dels islàmics 
n’afirma: «¿És que no han vist els infidels que els cels i la 
terra formaven un tot homogeni i els separàrem?¿I tragué-
rem de l’aigua tot ser vivent? ¿I no hi creuran?» (XXI: 30). 
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Segons aquest text, hi ha tres béns comuns per a tot ésser 
humà: l’herba (per als animals), el foc i l’aigua. De fet afir-
ma que «tot musulmà que reté l’aigua que no necessita 
peca contra Al·là».

En segon lloc, perquè, la mateixa tradició mallorquina sa-
bia que eren grans coneixedors de la cultura de l’aigua i 
que els artífex de moltes de les infraestructures hidràuli-
ques de l’illa havien estat fetes per precisament per ells. Al 
segle XIV, el famós sociòleg tunisenc d’origen andalusí Ibn 
Jaldun, a la seva obra Al-Muqqadimah afirma que per a què 
la vida en una ciutat sigui bona, s’ha de tenir en compte, en 
fundar-la, una sèrie de condicions. La primera: «L’existèn-
cia d’un riu o font d’aigua pura i abundosa, ja que l’aigua 
és cosa de capital importància, un do d’Al·là». De sobres 
és coneguda aquella afirmació dels nostres avantpassats 
d’atribuir la paternitat d’una font molt bona, un aljub molt 
antic o una sínia molt fonda a es temps des moros. Científi-
cament, a més a més, aquesta atribució no va errada: basti 
llegir els estudis d’historiadors i arqueòlegs com ara Maria 
Magdalena Riera, Guillem Rosselló Bordoy, Gabriel Barce-
ló o Helena Kirchner per entendre que una part important 
dels ciments hidràulics de la Mallorca actual descansen 
sobre el seu llegat. 

En relació a això i tornant al nostre relat, l’aspecte numinós 
no sols es troba en la localització de l’aigua, sinó també 
en el fet d’entendre que l’aigua aquí té un sentit gairebé 
sagrat. D’aquí que, dins la llegenda àuria cristiana, trobem 
una bona partida de sants relacionats amb l’aigua, la seva 
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abundor o la seva troballa. Per exemple, sant Magí va fer 
brollar miraculosament l’aigua donant tres cops a terra 
amb el seu bastó; sant Benet de Núrsia també tragué aigua 
del mont Subiac; fins i tot sant Jaume féu una font quan 
anà a predicar a Galícia pegant amb el garrot que portava 
sobre una roca. Així mateix, cal recordar que a Mallorca al-
gunes fonts brollen o deixen de brollar per voluntat d’una 
figura sacra, com és el cas de la font Coberta de Lluc gràci-
es a la Mare de Déu. 

La narració del «Moro de Son Jordà» (així com la gran ma-
joria de les altres variants que hi ha arreu de l’illa) conté 
un altre element que entra dins allò màgic. El moro no sols 
posseeix el saber ocult per localitzar l’aqüífer; també té la 
capacitat de controlar el roll d’aigua i, fins i tot, fer-lo tor-
nar a rere mitjançant l’aire. Així es constata a la versió 1 re-
collida per Gaspar Valero (1999: 171): «Amb un capell i un 
mocador de seda, ventà l’aigua una i altra vegada per fer-
la escampar». Els mateixos elements fa servir el moro en 
la versió 3 de Miquel Àngel Torrens i en altres semblants 
que trobam arreu de Mallorca, tal com veurem tot seguit. 

A nivell simbòlic resulta summament interessant que l’ai-
gua sigui esvaïda per l’acció de l’aire. Si recordam la teo-
ria dels quatre elements plantejada ja a la Grècia clàssica 
per Empèdocles (450 aC) –que romangué ben vigent fins a 
l’Edat Mitjana i el Renaixement–, l’aigua i l’aire en són dos 
i, per tant, no es poden barrejar. A més a més, vent (símbol 
masculí) i aigua (símbol femení) es contravenen. Per tant, 
no es pot fer recular l’aigua si no és amb un element essen-
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cial i alhora contrari. El folklorista Andreu Ferrer en recollí 
el relat titulat «El vent i la mar» on es palesa no sols l’an-
tagonisme sinó la força que posseeix l’aire per fer recular 
l’aigua (2009: 308): 

Diuen que el vent una vegada va demanar a la mar si es volia ca-
sar amb ell, però aqueixa no hi consentí i li digués que no. Ell, ple 
de despit, li digué: 

–Doncs, te trauré de ca teva. 

I d’allavors ençà sempre el vent empeny la mar cap a defora. 

Com acabam de dir, l’argument de la nostra llegenda es 
repeteix a altres indrets de Mallorca, tot i que a cada lloc 
presenta alguna variació a nivell accidental. La versió més 
depurada és «Sa Font de Xorrigo», publicada per l’Arxiduc 
Lluís Salvador al seu volum de rondalles (1895: 133-143). 
Tal com es podrà comprovar difereix de la sencellera en el 
fet d’anar a comprar l’esclau a Ciutat, en l’aparició d’una 
pastora (en lloc d’un pastor) i també en la maledicció final: 

Quant es mòros y es cristians, les se duyan tant; qu’en veure 
aquests, galeòta de mòros, totduna li donavan encals, ò es móros 
á ses nóstres, succehí qu’á Xirrigo váren have de mesté un pastó, y 
sa madona digué a l’amo: 
Mira, Bièl. Trob que convendria, que’n sebre qu’hey ha qualque 
barcada de mòros per vendre, t’en anásses a Ciutat á comprá un 
esclau que mos faria de pastó; y així no més l’hauriam de mantení. 
–Sí; (digué l’amo), jo també havia pensat lo mateix. 
–Axí heu farem, ydó; per ventura jo t’hi acompañaré, y es matix 
témps, podrem aná a vereu sa germana que fá tant de témps que 
mos ho diu. 
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Es cap de quinze dies, sabéren qu’havien fét presa d’una galeóta; 
enganxaren es carro de parey, y partíren daxo, daxo, cap a Ciutat. 
Arribáren; dexáren es carro á ca sa germana, que s’alegrá de sa 
visita, y llavó l’amo s’en aná a Cort, ahont trobá es móros, trists y 
pensatius, esperant sa sòrt que los tocaria, y mirant passá sa gént. 
L’amo’n Bièl repará un jove guapo y ben format, de qui no llevá 
ja et uys de damunt. Després d’have fet tracto, y pagat sa cantidat 
convenguda, s’en dugué aquell móro, que desde llavó era ja es 
séu esclau. 
Es vespre tornáren partí cap a Xorrigo y p’es camí deyan a s’es-
clau: 
–A ca-nostra estarás bé, perque ferás de pastó; y si’t portes com un 
homo, será com si fosses a ca teua. 
–Si; (afegia sa madòna), noltros te tendrém com á fiy. 
Es moro no contestava, sòls demostrava tristó; y axó era pròpi 
d’un qu’es trobàs així còm ell. 
Arribàren a Xorrigo; cadascú se posá á ses séves feynes y es pastó 
á cuydarse de ses auveyes. Es temps passava y es móro era tractat 
molt bé, sense faltarli may res. 
Venguéren un parey d’añades molt dolentes, y com ho plovia, no 
tenian géns d’aygo, perque llavonses no hey havia cap fònt còm 
ara. Es bestiá se moria de set, y l’amo ja estava del tot apurat. Un 
dia es móro li digué, mentres sopavan, parlant d’axò: 
–¿Què pagariau, tení una fónt, que cada dia vos sortis més aygo 
que no’n cap a dins s’aujub gran daqui defóra?
–Molt
–¿Y que’m donariau si jó la vos trobás?
–Tira, déxa an axó; qu’es vole fé taronges a una figuera. 
–¡De que! Vos digau qu’en donariau, si la trobás a dins sa possesió. 
–Lo que volguésses. 
–Ydó, si’m prometeu sa llibertat, jó vos daré aygo, p’es bestiá, per 
sa possesió, y per ses altres veynades. 
–¿Ja’u sabs cért?
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–Ben cért, pero primé m’hau de prometre, que totduna que ten-
dreu aygo me dareu llecéncia per anarmen. 
–Es dia que tu’m trobarás una fònt axi com dius, jo’t daré totduna 
sa llibertat. 
–¿M’ho prometeu?
–Si; t’ho promet.
–Ydò, veniu amb mi. 
L’amo prengué una llenterna, y es moro un picó, y sortiren tot 
dos de ses cases, anantsen a dins un comellá fondo qu’hey ha a sa 
possesió. 
Quant varen esse a baix d’una peña molt alta, s’esclau comensá a 
picá, á una encletxa ahont parexia que ja havien comensat a fora-
dá; quant va have picat una bòna estona, caygué un tròs de ròca y 
envestí un roy d’aygo més gros qu’una cama, que pegá a demunt 
l’amo, que feya llum dret allá devant, y el batiá de dalt a baix. Val-
ga qu’era s’estiu. Llavó tot estorat digué á N’Amet.
–May m’ho hauria pensat; tú ets el reverent dimoni. 
–Lo promés sia atès; (contestà s’esclau), ara ja m’en puch aná a ca 
meua. 
–Tira, dexeu aná. Tu estás tan bé. 
–Maldament; no ténch res que di de vos ni de sa madona, peró 
n’en vuy aná. Lo promés sia ates. 
–Jo vuy fé temps, per veure si s’aygo sortirá sempre; per ventura 
demá, ja no retjará. 
–Si d’aqui vuyt dias no surt aygo, jo seguiré essent esclau, pero 
si’n surt, vuy sa llibertat. 
–Ja esta fet, (digué l’amo). 
Passaren es vuyt dies y s’aygo sortia amb tant abundancia ó més 
qu’es primér dia, pero l’amo no li volia doná sa llibertat, passantlo 
amb paraules y escuses, diguentli que may li faltaria res; fins qu’es 
moro ja mitx enfadat li digué: 
–Si no’m donau llecéncia per anarmen, jó vos promet, y amb pro-
mesa més segura que sa vòstra, que vos aturaré s’aygo y no la 
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tornareu trobá pús. 
–Tu no ets capás. Sa fónt ja ningú l’atura. 
–Ara heu veureu. 
–Jo no’u sé, si heu veurem. 
–L’amo’n Bièl; qualque dia vos penadireu de lo qu’heu fét. 
Un més després tenian sa siguent convérsa es móro y una pastora 
d’uan possesió veynada, qu’havia anat á beure á sa font, y amb 
qui es móro ja havia parlat altres vegades. 
–T’he vista de damunt aquell turó, (deya s’esclau), y he vengut a 
despedirme de tú, perqu’anit ténch resólt es fogí, sense falta. No 
heu caygués á di a ningú. 
–¿Y perque, Amet?
–L’amo me prometé que si li trobava una fónt me daria sa llibertat; 
vat’aqui sa fónt, y ara no la’n vol doná. 
–Ja la’t donará qualque dia. 
–Ja ha témps que’m diu que nó, y anit, no pás pús, ténch de fogí; 
peró, abans, vénch á aturá s’aygo, perque l’amo m’ha fet una mala 
pasada. 
–Téns rahó que la t’ha féta, peró jo’t deman un favó; y es, que si la 
tapes al menos m’en déxis un ratjet per pode beure jó s’estiu, que 
per aquí fa tanta calor. 
–No pót esser, perque l’amo’l trobaria. 
–Per petit que sia, Amet. Féu per jo. 
–Me sab greu per l’amo, peró el dexaré sòls per tú; quant veruás 
l’amo digali perqu’he fuyt; y que vaja alèrta á sa séua péll, que si 
un dia tench ocasió, l’em pagará. 
–Déxa’l aná. 
–Es que s’ho mereix.
–Es veritat, peró, no sies així. 
N’Amet vá esbarriá sa fónt, y se despedí de sa pastora, que li dá 
les gracies p’es ratjet d’aygo, que per ella havia dexat. 
Aquella matexa nit, fogí sense que ningú s’en temés; y quant 
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l’amo va aná a cercá sa fónt, sóls va pode apagá sa set, qu’amb so 
cansament y sa rabiada havia aplegada. Molt s’en penadí de no 
haverli concedit lo que volia, y encara corregué a Ciutat per veure 
si’l trobaria, peró va esser en vá; perque ja havia pres aygo y era 
mes lluñy de Mallorca que el doble de sa possesió a Ciutat. 

Tot enfadat s’en torná á ses cases, y debades picá sa peña y cercá 
s’aygo, s’hagué de contentá amb so ratjet, que gracies á sa pastora, 
havia dexat es moro. 

FOTO: Façana principal de Son Jordà de Ruberts

El folklorista Andreu Ferrer recollí el 1929 la mateixa nar-
ració a través de la mestra nacional de Son Carrió Francis-
ca Catany. La seva versió no és tan rica com l’anterior i a 

Façana principal de la possessió de Son Jordà
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més manca d’alguns elements importants: l’esclau simple-
ment desvia el cabal d’aigua i al final no fuig (i per tant no 
profereix cap maledicció). Ara bé, el relat acaba amb una 
locució que féu fortuna a nivell popular: «A Palma hi ha 
una dita popular referent en aquesta font. Quan un no vol 
o no pot donar aigua a un altre, li diu en to de broma: “Vés 
a beure a Xorrigo”» (2009: 244-245). 

El mateix Arxiduc en recull dues versions més amb el ma-
teix argument. La primera té per títol «S’Esclau de Son Fe», 
possessió ubicada a Alcúdia (1982: 214-217). En aquest cas 
l’esclau no assoleix la llibertat, sinó que després d’esvair 
la font el senyor li atorga tota casta de privilegis. Això farà 
que, gràcies al saber de l’esclau, tengui bones collites. En 
aquest relat, una de les marques de veracitat apareix al fi-
nal: «Encare hey há un bossi de canal de sa font que vá fé 
es moro» (íd.: 216). La segona versió simplement l’esmenta 
en una nota a peu de pàgina: «D’una font de s’hort vey de 
sa Bastida de Sant Juan se conta també sa matexa rondaya 
ab molt poques variant de forma» (íd.: 143). 

L’erudit Juan Muntaner, al seu treball Tradiciones y leyendas 
de Valldemossa (1949: 9-11), recollí una altra versió titulada 
«La Font des Polls (Pastoritx)». En aquest cas, el recopila-
dor la classifica com a llegenda «de fenomenología geoló-
gica», i la defineix així (íd.: 9): 

Incluimos en este grupo aquellas leyendas que, de una manera 
más o menos ingeniosa, procuran darnos a conocer el porqué de 
ciertas rarezas o particularidades de carácter geológico que se en-
cuentran en la comarca. Su relato es totalmente fabuloso y son las 
más abundantes.
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A l’igual que «S’Esclau de Son Fe», el moro, després de 
deixar sols un filet d’aigua per al pastor de la possessió, 
fugí en una nau corsària. Muntaner hi afegeix una variant 
respecte de la narració general, amb un final dramàtic on 
la venjança per part de l’esclau es consuma de forma bru-
tal: 

Hay quien cuenta el final de esta leyenda en la siguiente forma: 
Una vez que el esclavo hubo realizado su faena en el manantial, 
regresó a las casas del predio y llevóse consigo, a la azotea, a los 
dos hijos del señor, que eran de corta edad. Una vez allí, llamó la 
atención al dueño que se hallaba en la clastra y arrojó a las inocen-
tes criaturas una tras otra, exclamando:
 
¡Señor, ahí va uno!...¡Ahí va el otro!... ¡Y ahora voy yo! ¡De la ven-
ganza de Amet os acordaréis toda la vida!

Y sobre el piso ensangrentado del patio quedaron exánimes los 
cuerpos de los dos infantes con el del esclavo. 

Una altra versió (encara que molt esgarrada narrativa-
ment) és «Es Moret de Galatzó», recollida per Catalina 
Pont i Maribel Font (1990: 36), on l’esclau no apareix com 
trobador d’aigua sinó com qui, per venjança, n’hi deixa 
només un roll per al pastor. Un eco d’aquesta llegenda la 
trobam també a la possessió de Planícia –Banyalbufar– 
(Vibot 1999: 21).

A més dels coneixements de les aigües subterrànies, els 
moros també són capaços de preveure les pluges. En la lle-
genda «El cordoncillo de n’Amet», arreplegada de boca de 
la família Mas Xucla de Valldemossa per Juan Muntaner 
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(1949: 12-15), un esclau moro de la possessió de sa Torre 
demana la llibertat a canvi d’assegurar una bona collita. 
Fa llaurar els camps i sembra tota la llavor, malgrat la se-
quera i davant la incredulitat de tothom. Aquella nit plou 
i tot germina. Després d’anys haver estat alliberat, torna a 
Mallorca per avisar els seus antics amos d’un desembar-
cament corsari a Valldemossa i els dona un bolic amb un 
cordoncillo. 

Per tant, una part dels moros cohabitants que apareixen en 
el llegendari són capaços de controlar no sols les aigües 
que hi ha sota el sòl sinó també les que provenen del cel. 

Un darrer punt a analitzar és la dimensió moral de la 
narració que, com a llegenda, n’ha de tenir forçadament. 
L’argument s’encamina cap a una lliçó que és present a la 
majoria de versions. Si per un caire les llegendes sacres 
de moros tenen un clar vencedor moral (els que abracen 
la vera fe), en les llegendes màgiques que aquí analitzam 
és l’esclau, és a dir, un personatge contrari de la moral lo-
cal, qui representa l’exemplaritat. És més: el cristià vell 
(el senyor) menteix (peca) i ho paga amb escreix. És pot 
afirmar, per tant, que ambdós personatges mostren un re-
corregut evolutiu diametralment contrari: la reputació del 
senyor acabarà en terra; l’esclau, qui no té llibertat, l’asso-
leix tot posant en evidència la falsedat del senyor. El re-
ceptor (oient o lector) s’identifica amb l’enganat i, fins i tot, 
justifica la maledicció: «Ningú qui és nat ni naixerà, aigo 
dins Son Jordà no trobarà». A més, la justícia moral que 
representa l’esclau queda més que refermada amb el fet 
d’atendre les necessitats del pastor de la possessió. 
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5.- Conclusions

Com hem vist, en una part del llegendari mallorquí la mà-
gia està en mans del personatge del moro, tant dels que 
habitaven l’illa abans de la vinguda del rei En Jaume com 
dels que patiren captiveri. Aquest binomi moro-màgia es 
concentra especialment en aquest darrer grup. Fins i tot 
algunes llegendes –i també tradicions– afirmen que de-
terminades restes que havien deixat els moros abans de 
partir de l’illa romanien encantades. Aquest cas el podem 
veure molt clar en el relat contat per madò Maria des Carre-
ter al folklorista Andreu Ferrer (2009: 176):

En el puig Vermell, dins el terme de la possessió de son Claret, hei 
ha moltíssimes marjades envoltant el puig i, just al capcurucull o 
cim, fa una marjadeta més petita al capdamunt de la qual diuen 
que hi ha un encantament. S’hi troben restes d’antiga edificació 
i ceràmica aràbiga, i molts diuen que era un casat de moros i que 
està encantat.

 
«El Moro de Son Jordà» és una llegenda que podríem 
qualificar d’arquetípica: d’argument senzill (la llegenda, 
per definició, no sol presentar un argument recargolat), 
perfectament localitzada geogràficament i cronològica, 
de gran càrrega moral (encara que amb els protagonistes 
capgirats, un dels trets que més la singularitzen) i amb un 
personatge amb dots màgiques. 

Aquesta llegenda posa damunt la taula algunes de les 
conjuntures de la història de Mallorca: en primer lloc, la 
mancança d’aigua en determinades zones de l’illa i que 
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es veien agreujades en èpoques de sequera (recordem que 
una de les versions parla precisament d’una llarga tempo-
rada sense precipitacions). Davant això, només n’hi havia 
dues sortides: o bé practicar rogatives i processons; o bé 
trobar una solució directa a l’accés a l’aigua a través de 
la localització d’un aqüífer cabalós. De la primera solució, 
n’hi ha moltes mostres al llegendari mallorquí (sant Vicenç 
Ferrer, etc.), mentre que de la segona solen ser protago-
nitzades en gran mesura per esclaus musulmans. El mo-
tiu d’aquesta adscripció ètnica l’hem intentada explicar 
àmpliament més amunt: només un infidel pot dur a ter-
me fets considerats heterodoxos –en aquest cas, dins allò 
màgic  (encara que de baixa intensitat)–, ja que els fidels 
s’han de mantenir dins els límits de la moral pròpia del 
país perquè, en cas contrari, aquest constituiria un fet mal 
d’encabir dins un relat popular. El que resulta aquí para-
doxal, però, és que serà finalment l’infidel qui demostrarà 
noblesa, valors i, fins i tot, impartirà justícia. Aquest gir en 
el paper dels personatges que a priori semblaria incorrecte 
és el que atorga força i singularitat al relat. 

Aquesta llegenda posa en evidència que aquells que veiem 
com a contraris nostres (els altres) o aquells que conside-
ram simplement per davall nostre, a voltes ens posen en 
evidència. Siguin de la cultura que siguin. Tinguin el co-
lor que tinguin. I això no és d’ara: els nostres avantpassats 
també ho sabien i ho expressaven a través d’un mitjà sen-
zill però potent alhora: la literatura popular. 
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FOTO: Portal de la casa dels amos, a Son Jordà 
 
 

Actual portal de la casa dels amos de Son Jordà
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