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3r premi de la modalitat de batxillerat

Açò vol dir que era una ciutat anomenada Seutedera a on vivia un rei

amb sa seva dona i sa seva filla. Una vegada, celebrant ses festes des patró de

sa ciutat, tothom estava ben feliç menjant un bou que havia matat es carnisser.

Així  que a sa princesa,  que havia  menjat  molt,  li  van agafar  moltes  ganes

d’anar a fer ses feines. Camina que caminaràs cap a un lloc on no la vegi ningú

es va trobar amb un bou amb cara de pa torrat que li va dir: 

Jo som es fill des bou que us acabau de menjar. Estic molt enfadat i

ara t’agafaré i com a venjança també te menjaré. 

Hau de pensar i creure, i creure i pensar, que sa princesa, de sa por que

tenia damunt, es va fer ses feines. Vet aquí que es bou l’agafa i se l’enduu cap

a ca seva. 

Son pare, en veure que sa filla no tornava de fer ses seves necessitats,

va demanar a tothom que l’anés a cercar. Mentre tothom cercava sa princesa

va arribar es fill des sabater cridant: 

Ei, ei, ei! Que he vist es bou de Llimpet amb sa princesa i se l’enduia

fent molta via. Ella cridava i plorava!

Qui aconsegueixi salvar sa princesa es podrà casar amb ella –va dir el

rei. 

En Perico de cas forn,  que feia  tot  es dia  pastant  i  pastant  panets i

pastissos, no en sabia res de sa princesa, ell no havia anat a sa festa i va ser

ensoldemà matí quan as forn va sentir ses xafarderes des poble (que eren com

unes bugaderes) xerrant: 

Catxi en dena! Quina desgràcia, eh? açò de sa princesa Carmensuela!

deia sa vella més vella.

I tant! En aquesta ciutat ja no hi queden homos com es d’abans, ben

valents i cavallers disposats a salvar una princesa, ara tots són ben escarxofes!

va dir una altra.

Déu n’hi do que n’hi queden! Ben segur que qualcú la salva des bou

de Llimpet! I més sabent que qui la trobi es casarà amb ella!



En Perico, que feia anys que perdia es cap per na Carmensuela, en

sentir ses velles xerrar, va decidir anar a salvar-la; així que agafa dues barres

de pa, un pot de melmelada de meló i un talabisco de formatge i xino-xano, ja

és partit cap as lloc de Llimpet. 

Quan duia  mig  camí,  va  sentir  remugar  una cabra que havia  quedat

atrapada dins un clot i la va ajudar a sortir. Sa cabra, que es deia Paca, no

s’aguantava  dreta  i  en  Perico,  que  no  entenia  com  hi  havia  caigut,  li  va

demanar: 

Com és que has caigut aquí? No has vist es clot o què?

Vet aquí que sa cabra torna a caure dins es clot ben marejada i torna a

dir en Perico: 

Ja ho sé, ja, com és que has caigut. Duus una bona castanya, eh? Ni

jo he agafat un mac tan gros com es que duus tu!

Bonu, bonu! D’un pet en fas mil esquerdes, tampoc n’hi ha per tant eh!

va replicar sa cabra. 

I d’on l’has agafada, aquesta alegria? 

I... des poble d’aquí as costat, que tot es temps me conviden a fer gins

amb llimonada i no hi ha qui es resisteixi! Ja me pensava que hauria de fer

vespre aquí, no sol passar ningú per aquest bosc. On anaves tu?

Jo som de sa ciutat i vaig a salvar a sa princesa Carmensuela des bou

de Llimpet que se la vol menjar.

Ja que m’has salvat,  idò, et  donaré es meu picarol;  i  quan estiguis

apurat només l’has de fer moure i ja veuràs què passarà!

En Perico, ben sorprès, estoja es picarol i torna a fer camí cap as lloc de

Llimpet. 

Per un altre camí, caminava en Bernadot, un fuster des poble conegut

per ses seves mentides i  perquè sempre emblanquinava ses pobres velles.

Aquest també volia salvar sa princesa; però ell no se l’estimava, només volia

casar-se amb na Carmensuela per tal de, després, matar el rei i poder regnar a

sa ciutat. 

Ja era es vespre quan en Bernadot va veure d’enfora en Perico i  va

pensar:



           Bona l’hem feta! Què fa aquest per aquí? Si no impedesc que arribi a

Llimpet serà ell qui salvi na Carmensuela!

Quan va  ser  fosca negra en Perico  va  començar  a  roncar  davall  un

arbre. Llavors en Bernadot va començar a fer un clot enmig des camí perquè

ensoldemà en Perico hi caigués, i pica que picaràs va acabar es seu forat amb

sa pala, el va ben tapar amb quatre branques de pi i va partir cap a Llimpet

sense cap mal de cap. 

Quan en Perico es va despertar va menjar una barra amb melmelada i

va tornar a partir amb sa panxa plena. Quan va estar a punt de passar per allà

on hi havia es clot un mussol molt espavilat anomenat Llorencet va dir:

Alerta! No et moguis que un homo t’ha preparat una trampa! Si fas una

passa més cauràs dins un forat!

Allavà! Moltes gràcies company! No m’arribes a dir res i hi caic de ple!

Ben  segur  que  qualcú  me  vol  llevar  d’enmig  per  salvar  es  meu  tros  de

carabassonet! va dir ell tot empipat.

De res bon homo, és sa meva feina vigilar es vespre, quan tothom

dorm! Afanya’t, eh?

Quan es sol va ser post ell no va voler descansar i va continuar es seu

camí. A mig vespre es va trobar es fuster Bernadot dormint a redossa i  va

sospitar que havia estat ell; però no n'estava segur i va voler mirar ses seves

sabates per descobrir si coincidien amb ses petjades que hi havia devora es

clot, però no les trobava i va decidir mirar dins sa seva motxilla. En obrir-la, a

més de descobrir que sí que havia estat ell, va trobar una espècie de mapa des

castell del rei i va veure que es tractava d’un pla per matar el rei.

Ep! Ara no el puc deixar anar! Ja ho sé! El fermaré!  va pensar en

Perico.

Després d’açò va continuar es seu camí, però de tan cansat que estava

va decidir menjar es talabisco i va estar panxa en glòria fins que es sol va sortir.

As cap d’una estona d’haver partit, en Perico arriba as lloc de Llimpet i

es troba que sa casa des bou estava tancada pertot i no hi podia entrar de cap

manera. Després de pensar i pensar va arribar a sa conclusió que ell tot sol no

podria obrir sa porta i que havia de fer sortir es bou. 



Ja  està!  M’amagaré  darrere  aquella  barcella  i  estamparé  un  mac

contra sa portalada.

 Així ho va fer, i al cap de poc va sentir: pam! pam! Unes petjades que

semblaven d’elefant. Era el bou que, gras com un pitofi, sortia de sa casa per

veure qui era.

Hi ha qualcú? Hola? Bon dia! va dir el bou estranyat.

En veure que no hi havia ningú va pensar que havia estat un agró que

tenia niu per allà i va tornar a entrar. Quan va ser dins, un altre cop va tornar a

sentir sa mateixa renou i va tornar a ser defora en un no res. Ara en Perico ho

havia ben pensat i, perquè es bou sortís a camí i ell pogués entrar, va tornar a

tirar un mac dins una mata i es bou, ja ben empipat, va córrer cap allà. Es

forner, quan es bou va ser enfora, va entrar sense que el veiés i el va deixar

defora, va anar a cercar sa seva Carmensuela i la va trobar tancada en una

llanterna. Ella, que tot d’una  estava molt motxa, en veure’l es va posar més

contenta que unes pasqües.

Quina alegria veure’t Perico! I es bou? Com ho has fet?

No  et  preocupis  pes  bou  polida!  L’he  deixat  defora,  ara  et  trauré

d’aquí.

 En Perico, amb sa seva força, va obrir  sa llanterna i  tots dos es van

abraçar,  perquè sa princesa també estava enamorada d’ell.  Quan ja era tot

felicitat  i  ells  dos anaven a sortir,  van trobar  es bou que es preparava per

envestir amb totes ses seves forces.

Així que eres tu, eh? Maleït forner! Vens a s’hora apropiada, ara et

menjaré a tu també va dir es bou enfadat.

 Sa princesa estava retgirada com un cuc, però en Perico va pensar en

sa cabra Paca que havia conegut i es picarol que li havia donat, el va treure i

quan es bou va comença a córrer banyes cap a ells el va fer moure i es bou va

quedar immobilitzat. Tots dos van badar un pam de boca, fins que en Perico el

va agafar i el va tancar a sa llanterna. Després van partir junts cap a la ciutat.

En arribar es van fer grans festes i el rei va estar molt content que fos en

Perico es salvador de na Carmensuela, ja que li agradaven molt es pastissos

de coco que feia. Més tard va arribar es sucrer amb pastissos de regal i el rei,

ben redó, va amollar:



Ara és hora que es pet ja és defora! Jo ja estic ben ple!

Es poble va començar a riure per ses butxaques i a fer bulla, i vet aquí

que en Perico es va recordar d'en Bernadot i va informar en es sogre: 

Ja no hi pensava! Es fuster Bernadot tenia planejat matar-vos, i per

açò l’he fermat a un pi enmig des bosc.

Què dius ara! Mateu! Ves a cercar-lo i el tancarem a sa presó.

En  Mateu  va  anar  a  cercar-lo  i  seguidament  el  van  engabiar,  i  una

setmana més tard na Carmensuela i en Perico es van casar.

I sa rondalla ja està dita;

menja-te-la frita.

I si no t’agrada,

tira-la dalt sa teulada.

Dalt sa teulada hi ha un sabater

qui fa sabates de paper,

i si no les ha acabades

encara les té.

Darrere sa porta hi ha un fus,

s’ha acabat, amén Jesús.


