
Es Pou des Captiu *

En ço de Sant Adeodat (partió de s'antic Binicodrell), dins es canaló que aboca a sa platja, 

entre es Abeiarols i ses Illes hi ha, prop de la mar, un pou d'aigua molt bona.

En temps que es moros tenien sempre a Menorca en trasquiló, estaven molt cremats contra 

un jovenet que sovint els espanyava sa festa: corria com es vent ‒i tractar d'agafar-lo era debades‒ i 

amb un tancar i obrir d'ulls posava en guarda tot es terme tocant es corn marí.

Una vegada, però, sense entèmer-se'n, es moros me'l van encorralar: per tots costats es va

veure rodejat de moros. Era dins es Canaló de ses Illes, o de l'Escull de Binicodrell.

Mentre es moros, tenint sa presa segura, estrenyien es cèrcol, es jovenet es  perdé de vista,

com si la terra se l'hagués glatit; si no havia fuit, s'havia fus: jovenet és, diable és.

Es moros, cercant i furonant, ho passaren arreu...  i a la fi es conformaren (estava escrit)

d'entornar-se'n amb ses mans buides.

Ofegat de set un moro s'arrambà en es pou. A la Moreria, es moros quan tenen set i troben un

pou, lo primer que fan és guaitar-hi per veure si hi ha aigua.

Es  moro  hi  guaità  i  va  veure  que  hi  havia  aigua...  i  es  jovenet,  ficat  dins  una  coveta

sudamunt de s'aigua, que, servint de mirall, el delatà.

—Si no surts, reblirem es pou —li digueren.

Es jovet sortí.

Per enriure-se'n i fer-ne més festa de sa presa, el desafiaren dient-li:

—Avui tampoc t'haurien salvat  ses  cames;  per  agafar-te  duim a posta  es  corredors  més

lleugers de sa nostra terra. I ja que hi som, vos heu de provar a córrer.

I van córrer. Emperò es moros prengueren sa cautela que ses carreres fossin de cap a la mar i

de ben defensar es cos. Es jovenet perdé sempre: aquells moros corrien molt més que ell.

Segurs d'això, es corredor més lleuger des moros el desafià a córrer a camp obert i terra

endins.

Donant es «sus!», partiren. Es jovenet, com si hagués tret ales, desaparegué més lleuger que 

ses fletxes que, per aturar-lo, li van tirar, i no el van tocar.

I prest el van sentir per dalt sa Guarda i es Camp des Anyells, que amb es corn donava es

tocs de «moros en terra!», que per a aquests era senyal d'haver-hi acabades ses feines.

Veis-vos per què en es pou des Canaló de ses Illes de Sant Adeodat, li diuen es Pou des

Captiu. 

(*) Recollida per Francesc d'Albranca a Folklore menorquí. De la pagesia (tom II) (1987).


