
La llegenda del Pont d'en Gil*

Vet aquí, en aquell temps que les bèsties parlaven i les persones callaven, que hi

vivia un gegant anomenat Gil. Un gegant alt, robust i  extremadament forçut. Era l'únic

gegant que hi quedava a l'illa i per açò, encara que no fes res durant tot el dia, tothom el

respectava i l'ajudava en el que fos. Feia el dia tombat damunt un gran cap, des del qual

podia observar la seva gran illa estimada, Menorca. Ell creia que era l'únic gegant que hi

quedava a la Terra, i per açò se sentia el més poderós de tots.

Un bon dia, el 9 de juliol de 1558, va veure que arribaven unes grans tropes de

vaixells amb intenció de saquejar i  destruir Menorca, i  açò per a en Gil  era una gran

desgràcia. Des de lluny va poder veure que eren uns grans vaixells amb grans canons i

armes.  Entre  dotze  mil  i  quinze mil  soldats  provinents  de  Turquia,  mentre  que a l'illa

només hi havia deu mil habitants, quatre mil d'ells a Ciutadella. Era gairebé impossible

poder lluitar contra aquells grans soldats preparats, desagradables i amb pinta de dolents.

L'única salvació era comptar amb en Gil, i malgrat que la gent li va insistir, en Gil no

va perdre ni la vessa per defensar Menorca i el seu poble, per la qual cosa més tard ja no

va poder fer marxa enrere i, en aixecar-se un dia del cap i observar les terres, les va veure

destruïdes i amb més de la meitat de persones segrestades. No s'ho podia creure. Se

sentia culpable d'aquella desgràcia, així que, encara que ja era massa tard, va decidir de

posar punt i final a aquell assalt.

Es va posar en marxa, rumb cap al capità d'aquelles tropes. La sorpresa va ser

totalment desagradable. Es va trobar amb un capità com ell: alt, robust i extremadament

forçut.

Van proposar un tracte: fer un duel entre tots dos i que el guanyador es quedés l'illa

de Menorca.

En Gil i en Taruk, capità dels turcs, van anar a preparar-se per a aquell important

duel. Situats tots dos a la plaça del Born, van començar a lluitar com mai ningú ho havia

vist. Volaven dents i queixals, sang pel terra i quasi un braç.

Finalment va guanyar en Gil, a pesar que en Taruk tenia armes. La gran estima que

en Gil tenia cap a Menorca el va portar a treure totes les seves forces i ganes per no

defraudar la gent ni les seves terres.

En Taruk, ben decebut, va haver de marxar amb la coa entre les cames, i en Gil,

ben victoriós, va anar a tombar-se una altra vegada al seu cap.

Quan els vaixells ja anaven rumb cap a Turquia, una bomba d'un canó provinent



del vaixell d'en Taruk va esclatar enmig del cap i hi deixà un gran forat enmig. La jugada

no va sortir del tot com esperava en Taruk, però si més no havia destruït la cosa que més

li agradava a en Gil, el cap. Aquella bomba va formar una entrada al centre del cap, de

manera que es creà una espècie de pont que, més tard, les generacions venidores han

conegut amb el nom del Pont d'en Gil. 
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