
Sa dona de sa penya marbre qui seu*

Diuen que en temps dels gegants un jove des rodol d'Albranca es posà a festejar, amb

molta reserva, a una tribu contrària. Això, tenir amor a una persona inimiga, era fer traïció a ca

seva, renegar de sa seva llei. Fonc afinat i el condemnaren a esser estimbat, a esser tirat, rebatut

cap avall de ses penyes.

I un dematí, a sa sortida des sol, el conduïren, lligat de peus i mans, dalt de n'Amer, a tall

des penyals des barranc. En es mateix temps veren que a s'altra banda des barranc, per damunt

ses Muletes, anava cap a ses  penyes una dona embolicada amb son mantell i, arribada a sa

Timba, a tall des fondal, s'hi assegué al bell caire, amb cames i faldons penjants, fent veure que

esperàs algú.

Es jove fermat, el van posar dins sa fona d'una bassetja gegantina i, abraonant-la per ses

cames fetes de tres llibants trunyellats, dos gegants per banda, i voltant-la amb delit, com qui tira

una pedra, llançaren el malanat dins sa buidor des barranc, a més de vuit-cents pams de fondària,

restant-hi capolat damunt es rocam des fons de sa vall: sa sang que colà de ses ferides arribà as

torrent, i més de dos dies va córrer vermell.

Sa dona, asseguda dalt sa Timba, pigà un crit... I no es mogué.

Feta sa justícia, veient es executors que aquella dona, aquell testimoni, no es movia ni

responia,  s'hi  acostaren  i  veren  que  era  s'enamorada  des  jove  estimbat:  s'espant  i  s'amor

gegantina l'havien convertida en penya marbre; s'espant i s'amor... i tal volta per sa  part que en sa

culpa ella tenia.

I anys i centúries i mil·lenaris, a despit des temps, des salobre i des homos, cada dia més

ferma, seguí vetlant, com a imatge votiva, sa tomba de son gegant aimador, una fossa que és tot

un barranc... Seguí vetlant asseguda fins l'any 1888, que, una nit borrascosa, sa Dona de Penya

Marbre  tombà  de  son  sitial  mil·lenari:  un  llamp  l'estimbà,  però  no  la  rompé,  ni  la  féu  girar

s'esquena a sa fossa benvolguda.

I avui encara, amb tot i haver estat rebatuda coster avall per sa bassetja gegantina des

temporals, de genollons, ajupida i cara en terra, vetla encara sa tomba de son aimador, conserva

sencera s'amor de muller geganta, amor més dura que sa penya marbre, que no la muden es

barataments de la terra, ni els temporals i llamps del cel.

Diuen que s'amor des gegants, ferma com ells i geganta com ells, no oblida mai.

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


