
Llegendes d'encantaments *

Sa dama de sa cova Murada

En  es  barranc  d'Algendar,  penyes  amunt,  a  un  recingle  part  davall  sa  Talaia  de

Torrepetxina, hi ha sa cova Murada. És molt gran. Tingué sa boca tancada amb una murada de

grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom, agafada a sa cova.

Per casa per ell i corral per ses cabres, la prengué en Canoves es cabrer, que pasturava es

seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges dels barranc d'Algendar.

Un dia, estant devora s'entrada de sa cova, va veure una ombra estranya, que li arribava

en es peus; alçà es cap, i dreta dalt una penya rònica, hi vegé una dama hermosa, vestida com

una reina.

Es cabrer se la mirà i no li digué res.

Un altre dia la tornà a veure: hermosa, ferm i ricament vestida i dreta dalt sa roca, com una

imatge damunt sa penya. Es cabrer se la mirà i callà la boca: no tenia res que dir-li.

Una tercera vegada se li aparegué. Dreta dalt sa roca, sa dama, més polida que mai i més

ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Canoves se la mirà i no tengué paraula per

dir.

Sa dama li digué:

—Ja que no em dius res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de

respondre'm, mira'm bé. Digues: què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or?

—Sa pinta —digué es cabrer.

—Jas!... Seràs pobre tota la vida! —Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué. I no l'han vista

mai més.

Devora s'entrada de sa cova Murada, hi ha una  penya rònica que en diuen sa Roca de sa

Dama.

Sa senyora de sa cova de sa Por

Aquesta cova està dins es corral de s'alzinar d'Alforí de Dalt. Es camí de cavalls hi passa

sudavant.

Un dia que es cabrer d'Alforí passava ran d'aquesta cova, va sentir «ding!», remor de cosa

que queia; se girà i va veure en terra una mena de dardena groga. Era una unça d'or en peça. 

Es cabrer l'aixecà i mirà, i no sabent què era allò, i no servint-li per res d'aquest món, la

llençà. 

Una altra vegada, passant sudevora sa cova, sentí remor de cosa que queia: «ding-ding...»



Se girà i va veure en terra dues dardenes grogues. Les agafà, les fregà amb els dits, i

veient que sa grogor no es llevava, i que no li servien per res d'aquesta nada vida, les llençà.

Una tercera vegada, passant es cabrer per davant sa cova, sentí molta renou: «dingui-

dingui-dingui-ding...»,  remor de peces que queien i  rebotien  en terra.  Se girà i  va veure una

escamparel·la de dardenes grogues. Es cabrer se les mirà i, sense fer-ne cas, anava per passar

de llarg, quan li aparegué, sortint de sa cova, una senyora polida com un serafí, tenint a sos peus

una muntanya de dardenes grogues; semblava que en dardenes d'or s'havien convertit es arbres,

ses roques, l'aire, la terra i el cel.

—Bon pastoret! —digué sa senyora— Jo som sa dona més polida i més rica del món, i

estic encantada. De s'homo qui em desencantarà seré jo, i sa meva riquesa, perquè lo que has

despreciat, lo que a tu te semblen dardenes grogues, són unces d'or en peces. Tu pots esser

aquest homo venturós. Digue'm, què t'estimes més: ses unces o sa senyora?

—Ses unces! —va dir es cabrer.

—Jas, ve-te-les aquí... Seràs pobre tota la vida!

Li tirà un enderrossall d'unces i sa senyora desaparegué, i ses unces també.

D'aleshores ençà sa cova de s'alzinar d'Alforí és coneguda per sa cova de sa Por.

Es gorg d'Albranca

Costa avall per na Bassera caminaven el rei moro de ses Coves Gardes i sa garrida filla;

ella ben mudada i adornada, com si anàs a noces; ell, carregat amb una caixa llarga, com si es

tractàs d'un enterro. El rei havia afinat que, a sa seva filla, la festejava ocultament un jove d'un

poble inimic.

Era prop de mitjanit; però feia una lluna que semblava de dia.

Ja dins es barranc, estreta vall tancada a ponent pes alts roquissars des coster d'en Mula, i

allevant per penyals tallats a plom, seguiren es sargall o llit sec des torrent i van arribar as Gorg,

ull  blavenc de monstre soterrat guaitant a flor de terra: ull que té per cella un espès boscarró

d'esbarzers i jonqueres, i per pipella una gran roca en forma de mitja lluna.

El rei posà damunt sa catifa de gram sa caixa i, prenent-la per cadira sa filla, contestà a lo

que son pare li demanava:

—No, mon pare; no el puc oblidar, i manco me puc casar amb un altre homo: antes la mort.

—Cert que, enamorada d'un inimic nostro i no volent-lo oblidar, mereixes la mort; però som

ton pare i no et puc matar. Vot he fet que si ara no renegues des teu aimador, te consagraré a sa

deessa d'aquest gorg, a s'esperit que regna dins aquesta aigua sense fons.

Se féu mitjanit i digué el rei:



—Ha arribada s'hora... Tria! —I obrí sa caixa.

Sa filla s'hi va ajeure a dins, prenent-la per llit nupcial li tomba al mateix temps

Sa coberta ben clavada, el rei amollà sa caixa dins es Gorg, on quedà surant com una nau.

Ell s'hi pensà una gran estrebada; però a la fi agafà una pedra i amb ella piga tres cops damunt sa

caixa i digué:

—A fons!

I es gorg s'engolí sa caixa i sa jove.

I digué el rei:

—No sortiràs més, fins que aquesta mateixa pedra no caigui dins es Gorg.

I  voltant son braç de bronzo la tirà,  brunyint,  en çò d'Albranca, enfora, tan enfora com

pogué empènyer-la s'odi venjatiu, insaciable.

I mentres el rei, tot sol amb sa tristesa, pujava costa amunt per na Bassera, un jove sortí

d'un espès matissar i, mirant dins es Gorg, digué, com si parlàs amb sa filla del rei:

—Jo et desencantaré.

Prou havia xoroiat i  ho sabia tot:  havia sentit  botir  sa pedra per devers s'esquena des

Claperar, dellà des canaló de na Ponça.

Però allà, n'hi ha tantes, de pedres...! Quina és, quina no és? N'agafà totes ses que pogué

endur-se'n, i ja en es Gorg, els hi tirà una per una; totes anaren a fons, però sa caixa no va sortir.

Va fer un altre viatge i succeí lo mateix; i un altre, ili va passar igual. S'acabà sa nit i es jove, per

no ser afinat, tornà a ca seva; sa caixa i sa garrida filla del rei van romandre en es fons des Gorg.

Sa nit següent la passà traginant pedres i tirant-les dins es fondal; aquest tampoc amollà

sa penyora.

Es jove haguera donada tota sa hisenda, i fins sa seva vida, per aquella pedreta, tirada per

devers s'esquena des Claperar, perduda entre ses altres...

Anys i anys, de nit en  nit, passà es jove aimador sa seva vida traginant i tirant pedres dins

es Gorg; sa garrida jove roman en es fons des Gorg de nit en nit i any darrere s'altre. 

Aquestes  tres  llegendes  foren recollides  per  Francesc  d'Albranca  a  Folklore  menorquí.  De la

pagesia (tom II) (1987).


