


D’AIXÒ...JO NO TENC CAP CULPA.
Pseudònim:
La Nina de les Papallones.

- Padrí...he fet una rondalla!!!.
- Tu saps què és una rondalla?
- Una petita història que se transmet de veu en veu, on apareixen animals de tots tipus i 
éssers vius que xerren, fins hi tot poden ser ben perillosos!!!
- Ara què em dius?
- És què alguns d'aquests éssers vius no són tan vius com se pensen.
- Ja tens raó, però a la vinya del senyor hi ha d’haver de tot. I comença ja... què tinc les 
orelles ben obertes!!!.
- Tu saps que a pocs kilòmetres de Muro tenim un lloc paradisíac on conviuen tots tipus de 
animals, plantes i peixos d’aigua dolça. També hi habiten Dones d’Aigua i la Bèstia del Foc 
què  conviden  als animals  passatgers  migratoris  a  fer  una  aturada  per  poder  menjar  i  
descansar abans de tornar re-emprendre el seu camí. És com un hotelet que s’equilibra ell tot 
sol amb l’ajuda de les lleis de la natura.

Aquest paradís és s’Albufera.

- Aaaah s’Albufera...si. Jo la conec. Quan era petit hi anàvem a sembrar arròs, a agafar 
anguiles i més  coses; però de les Dones d’Aigua i de la Bèstia de Foc no en sé res?
-Ai padrí, les Dones de l’Aigua són uns ésser que ajuden als qui pateixen injustícies i no se 
poden defensar,  Fins  hi  tot es  transformen en besties  i  construeixen torres  tan altes  que  
arriben al cel i poden observar el món amb els Estels.
- I com poden fer això?
- Les Dones d’Aigua fan el ball de la mitja roda per invocar a la Bèstia perquè tregui grans  
flamarades de foc per la boca, els ulls i les orelles, Ho fa en tanta de força que arriben més  
enfora de la claror del sol i la lluna. Després les Dones se posen la màscara dels tres banyams,  
agafen els vels dels seus vestits i fan unes cordes d’aigua que fermen a les flamarades per pujar 
a aquest lloc tan alt on tot ho veuen i on tot ho saben,
- Però nina, l’aigua apaga el foc? Com poden fer això?
- Vet aquí que ningú ho sap, deu ser un d’aquest misteris que el cor sent però la raó no  
entén. Jo ho sé perquè una vegada vaig anar amb elles allà dalt i me varen contar que estan  
vigilant s’Albufera.



-Per què l’ha de vigilar si és un paradís natural i està protegida?
-Un dia, els Estels observaren que alguna cosa rara passava. Els envoltants de s’Albufera 
tornaven bruts on creixia i brollava un punt negre. Llavors varen fer una crida a totes les  
aus que havien de migrar cap a Muro que avisessin als habitants de s’Albufera de la negror  
que hi havia devora. I així actuaren. Feren el ball, La Bèstia va sortir, les dones varen pujar  
i ...
Ai Jesús Déu meu!!!quin sant-i-amén quan menjusses raïm¡¡¡ veren cridar al veure aquell 
punt negre.
Però  si  són  els  humans  amb  les  seves  males  idees  i  amb  els  seus  camions  qui  tiren 
escombraries de tot tipus allà on no se’n pot tirar. Fins hi tot feren enfadar als Dimonis de sa 
Pedrera per tirar fems dins la pedrera sense tenir cap tipus de permís. Perquè con tots sabem, 
per tirar brutícia ja hi ha els llocs permesos per fer-ho. Així que com tot el que no comença 
bé crea desconfiança; tot duna veren que res bo se cuinava. Eren els humans que tenyien de  
negror la vida d’aquell lloc. Se n’adonaren que un grapat petit de persones preparaven el  
terreny fer fer-hi un lloc d’entreteniment artificial per poder guanyar diners i intentar fer  
creure a la gent que seria més bonic que aquell terreny tan brut.
Déu siau, quins desbarats; si què hi ha gent que està a sa parra. Si eren aquells humans qui
l’embrutaven!!!.
Mentrestant,  altres  persones  feien  estudis  i  reunions  explicant  el  mal  bé  que  farien  a 
s’Albufera  si  allò continuava,  però  a  aquest  humans,  això  els  hi  donava el  mateix,  no  
escoltaven, només pensaven amb els diners diners i més diners.
Llavors les Dones de l’aigua amb la Bèstia del Foc demanaren ajuda al Fred per aturar 
aquell desastre i donar l’oportunitat als humans dels diners que no tot se compra i sobre tot  
que hi ha persones que tampoc se venen.

Se posaren a fer feina, ben aviat, feren del punt negre un món gelat, el congelaren!. Posaren 
capes i capes de gel perquè no arribes més brutícia, mentrestant el gel conserveria la natura  
que habitava aquell territori.

Quan els camions plens d’escombraries anaren a tirar més brutor; no pogueren entrar amb 
els seus camions. S’enfadaren molt i anaren a veure que havia passat. Feia molt de fred, tot  
era gel blanc.

Dins aquell desert gelat varen veure una flor molt bonica, alta, tenia els pètals de colors 
vermells, la tija blava i les fulles grogues. Estranyats s’hi acostaren i li digueren-
-Batuadell flor!, amb els llocs que tens per viure has de venir a créixer aquí. Ves-te’n ben 
enfora. Aquí no hi ha lloc per tu.



La Flor que era sabia i coneixia aquells humans i les seves pretensions les va dir:

- Jo he nascut d’una llavor màgica, tec unes arrels molt profundes, me sembraren els vents fa  
milers d’anys i per aquesta raó no me'n penso anar.

- Tanmateix te moriràs amb tant de gel. Cap ésser viu pot resistir aquestes temperatures tan 
gelades...li digueren aquells homes que no sabien de sa missa la meitat.
Ella amb tota la seva tranquil·litat les respongué:
- No passeu pena per mi, no tinc gens de por, perquè la natura m’ajuda. La Bèstia del foc 
dona calentor a les meves arrels, també encalenteix l’aigua que els animalets de s’Albufera me 
fan arribar pels camins subterranis. I sé què si els homes dels diners reflexionen com estan les 
coses avui en dia, si se n’adonen a temps que s’Albufera ja és per ella tota sola el millor lloc  



d’entreteniment, la Bèstia de Foc en un tres i no res fondrà el gel i tot tornarà ser com  
sempre havia estat.
- Ai nineta!!! Ara entenc perquè vigilen s’Albufera, però t’he de dir que me sap greu que les  
rondalles que t’hagis d’imaginar no puguin tenir la innocència de la infantesa.
- Ai padrí, més greu me sap a jo. Encara que jo no tingui cap culpa d’haver nascut quan he 
nascut i me toqui pagar-ne les conseqüències de viure el món tal qual l’han deixat les persones 
grans. Però el que si sé, si Déu ho vol, és que no m’aturaré de fer contes per fer d’aquest món 
un lloc millor per tots i quan dic tots són tots!, Perquè els contes curen i això serà la meva  
petita llavor que deixo per la gent que la vulgui escoltar i pels qui no també. Encara soc  
petita així que no puc fer res més que jugar a contar contes ia rondalles d’històries acabades o 
d’històries congelades perquè aquesta és una rondalla que té història i encara no s’ha acabada.

Pseudònim:
La Nina de les Papallones.



*DEL FUTUR A LES TRADICIONS

Pseudònim: Vicky
Això era un nen avorrit de la seva vida rutinària, que cercava aventura. Ell era una persona 
activa, amb grans iniciatives i idees , molt inquieta i creativa, però el que més el definia era 
la seva gran passió per les tradicions. Però en la societat en què vivia estava acostumada a la 
comoditat i a les tecnologies, ja que aquestes havien avançat molt a l'any 3013; un dels  
exemples  n'era el de que la majoria de la població no caminava sinó que es  desplaçava  
damunt uns flotadors anti-gravitatoris, això només era un simple invent d'aquella època.

Estava fart de les noves tecnologies i avenços científics , que fins i tot va arribar a tal punt 
de no voler menjar; cosa que va fer sonar l'alarma als seus pares de que qualque cosa no  
anava bé. Davant aquesta situació, els pares varen estar obligats a dur-lo als millors psicòlegs  
i psiquiàtres d'Europa; com ara en James Stwart, especialista en psiquiatria infantil i juvenil,  
a més de tenir el títol de teràpia de grup; Elisabeth Helsi , psicòloga especialitzada amb  
infants  amb  transtorns  interns  i  la  famossísima  Clare Johson  ,  experta  amb  trastorns  
psiquiàtrics neuròtics.

Va arribar una temporada en la què el nen es va estabilitzar i va continuar amb la seva 
vida diària. Al cap de poc temps va tornar a recaure en una profunda i seriosa depressió.
Però d'un dia per l'altre , el seu estat d'ànim va canviar radicalment i alhora li va venir a 
la ment la idea d'anar al passat. Anant-hi, suposadament, es trobaria amb els seus besavis,  
rebesavis... en funció de l'any que retrocediria i podria gaudir de les tradicions, ja que en  
l'època en què es trobava no n'hi havia.

Però era un mal moment, ja que la màquina del temps del seu pare estava averiada.

Amb gran entusiasme i molt decidit es dirigí cap als tallers tecnològics del centre de la ciutat;  
en arribar-hi l'informaren dels problemes que patia la màquina. Segons els seus càlculs el cost 
ascendia  a  un  preu elevadíssim,  que  ell  suposava  que  no  pagarien  els  seus  pares.  Però  
reflexionant profundament es va recordar dels seus estalvis, sense pensar-s'ho ni un moment,  
decidí  anar  a  treure-los  per  poder  arreglar  la màquina del  temps  que el  permetirà  més  
endavant accedí al passat per poder gaudir de les típiques tradicions , les quals ell estava  
enamoradíssim.



Mentres l'aparell estava en procés d'arreglar-se, ell s'estava informant a quin dia , mes i any 
del passat voldria desplaçar-se, que li beneficiés més segons els seus gusts.

Quan la màquina esteguè llesta, ell indicà les coordenades del lloc i el moment en què volia 
aparèixer en el passat.
Després , es ficà lentament a l'interior d'aquesta per tal de viatjar enrere en el temps; durant 
el camí tremolava tota la màquina, a més i havia un soroll de fons de trons i llamps, que va 
fer que el nen es maregés i caigués rodó al terra.

A la fi ell va arribar. De seguida se n'adonà de què es trobava a ca seva però un poc més  
antiquada , ja que estava situat mil anys enrere, en plena festa de Sant Antoni.

La seva rebesàvia, estava fent espinagades ,quan de sobte se li aparegué, la dona el convidà a 
dinar i el nen li explicà que venia del futur i que ja no podia suportar més viure en aquella  
època tan fastigosa i tecnològica.

Els seus rebesavis estaven sorpresos tot i així el cregueren, però trobaven que encara que no li 
agradés viure allí  no era motiu per anar-se'n de casa sense avisar als  seus pares,  perquè  
estarien preocupadíssims.

Ells el convidaren a passar una temporada a casa seva, fins que passessin les festes de Sant 
Antoni, a més li explicaren detalladament en què consistia la festa. Aquell vespre anaren al s 
foguerons,  que  era  el  dia abans  de  fer  les  tradicionals  beneïdes.  Dugueren  botifarrons,  
sobrassades, camaiot i unes bones llesques de pa. En aquella vesprada , també es realitzà el  
popular ball dels tres tocs, on Sant Antoni era perseguit pels dimonis però finalment ell els  
guanyava.

El dia següent, els seu rebesavis també el dugueren a beneir un dels seus cans perquè l'al·lot 
gaudís de la festa plenament. El nen es sentia bé i acollit amb els seus rebesavis, estigueren tot 
el capvespre caminant seguint la processó de les beneïdes. L'al·lot ho passava fantàsticament,  
pareixia que havia trobat el seu lloc,però al tornar a casa dels seus rebesavis, ells volgueren  
que se n'anés cap a ca seva perquè els seus pares seguirien preocupats i l'estarien buscant com a 
desesperats.

Ells  estigueren discutint tota la vesprada, pel mateix tema, però el nen no volia cedir , 
continuava amb la seva decisió i estava segur de que no voldria tornar mai per res del món 
amb els seus pares, per molt que estiguessin a punt de matar-se perquè això significaria tornar 



al futur, és a dir a l'infern.

Finalment, l'al·lot entrà en raó i acordà amb els seus rebesavis que de tant en tant aniria a  
visitar-los.

Al ficar-se dins la màquina del temps per anar-se'n a casa seva, començà amb el procediment 
bàsic per arrencar-la però ell se n'adonà de què la bateria estava agotada i la font d'energia 
per recarregar-la només existia en el futur, per tant per una part es trobava feliç perquè no  
tornaria a veure el futur però per l'altre estava molt trist perquè encara que no ho apareguès  
ell estava experimentant sentiments de nostàlgia cap els seus estimats pares.

Els ho explicà tot al seus rebesavis, al principi no el creien perquè es pensaven que ho deia per 
quedar-se, però al pensar-ho bé veieren que no deia cap mentida.

Ell acabà de créixer amb els seus rebesavis i tornar gran, però el que li feia recordar els seus 
pares, era quan cada any es celebrava Sant Antoni, fins i tot com qui era l'únic que per ell  
l'unia amb els seus pares, amb els anys va arribar a interpretar un dels dimonis del ball  
popular del tres tocs del dia setze de gener de cada any i arribà ser un dels millors. Però  
encara que ho volgués això mai seria com veure els seus pares cara a cara per abraçar-los i  
dir-los que realment els estimava.

Títol: Del futur a les tradicions
Pseudònim: Vicky



*BAUXA D’UNS DIMONIS
Això era i no era mal faci la cadernera, a l’infern que es començava a patir fam. Hi havia  
el dimoni gros i la seva dona: “sa dimonia” que just podien mantenir els seus fills dimonions. 

Varen acordar enviar-los a trescar món i a cercar ànimes. I va ser així com ho varen fer.

Recorregueren tot Mallorca, poble darrera poble. Les coses no eren gaire complicades, sempre
trobaven gent per castigar quan es  portaven malament i  enviar-la amb els  seus pares  a 
l’infern.

Però un bon dia, venint de Sa Pobla, passant pel creuer de Sant Vicenç per anar a Muro 
tingueren un bon problema. Hi havia tres caminois diferents. Cap dels tres germans es volien 
dividir, però no els quedà altre remei ja que no sabien on conduïen i havien de seguir  
endavant. No volien ni veure l’empipada dels seus pares. Així que, cada germà pel seu camí. 

En Tòfol, que era el gran, elegí el primer camí. En Pep, que era el mitjà, se’n anà pel segon  
camí. En Martí, que era el petit, partí cap al tercer camí.

El primer camí era de pedres molt grans que feien mal caminar, amb les voreres plenes de 
matolls d’herba. Els seu voltant es  podia observar terres  abandonades amb alguna caseta  
esbucada. En Tòfol caminava hores i més hores però no aconseguia arribar enlloc, les seves  



cames ja li feien figa i les seves sabates tenien la sola desgastada.

El segon camí era de terra que s’enfonsava quan la trepitjaves i al seu voltant hi havia camps 
de vinagrelles i margalides de tots colors. En Pep, que trobava molt avorrit i incòmode el  
camí, s’estimà més seguir endavant passant de camp en camp. Caminà dos dies seguits i  
s’aturà en un mur ple de pintada que li tallava el pas i només li permetia tornar enrere.

El tercer camí era de palla, amb un paisatge que l’envoltava un tant estrany, amb molins i  
safareigs. En Martí, caminà i caminà fins que un dia es cansà i decidí anar a investigar. 

Anava de molí en molí i estava fascinat amb el que es trobava. Cada molí per ell era  
diferent; de diferent color, un per moldre blat, l’altre d’aigua, l’altre per moldre civada...  
Però cap d’ells funcionava, era com si les haguessin deixat d’utilitzar 50 anys abans. Observa 
a l’horitzó un molí molt gran i molt bonic, amb perfectes condicions que destacava entre els  
altres. S’acosta, dubtà per uns moments si entrar-hi o no, ja que aquell molí allà enmig era  
una mica estrany. Mira un costat i l’altre, no vegé ningú i entrà. Quan va posar els peus  
dins, es va dur una gran sorpresa. El molí no tenia sòl i quan obri els ulls es trobà allargat  
enterra. S’havia pegat una culada de les què et pegues i de tan de mal et quedes immòbil?  
Dons d’aquestes!
Mirà al seu voltant, tot allò pareixia l’infern però un infern que mai havia vist. Hi havia  
foc, fum i pólvora, però un tant peculiar.

Ara l’infern en que estava,  era com si  haguessin fet  un gran forat  a una pedra i  tots 
s’haguessin ficat a dins. Era una pedrera on els dimonis escalaven les parets, els dimonis  
tocaven uns tambors i feien escàndol m’entres ballaven. També hi havia grans foguerons i  
correfocs on els dimonis passaven per davall ballant, fent piruetes... I de fons, hi havia uns  
coets que giscaven.

Tot estava molt il·luminat per un color vermell i taronjós, inclús arribava a ser un poc 
sinistre per la tonalitat dels colors, les ombres de les rialles dels dimonis, el tremolor que  
exercia el terra i els renous esgarrifadors.

Aquell lloc li agradava. Descobrí que tota aquella gent eren els murers i mureres que de feia 
uns anys els vespres es reunien a la pedrera per fer bauxa.



*SA PEDRERA”
Vivia a un poble amb pocs habitants. Era un indret terrorífic per les seves històries, llegendes 
i inclús per la gent . Es deia “Sa Pedrera” perquè al seu voltant hi havia moltes excavacions 
de marès. Hi vivíem tres famílies en total: la meva, el meu millor amic en Miquel i els seus 
pares, la padrina d'en Miquel que era la més vella del poble i una família que tenia banyes i  
que mai sortia de casa seva. Un dia en Miquel i jo estàvem parlant de perquè feia tanta por  
aquest poble ja que ningú en havia dit res tan sols sabíem que hi havia històries de criatures  
estranyes, llegendes rares, etc.

-I perquè no investigam Miquel?- vaig dir-li amb un to alegre ja que em feia moltes ganes.

-Sí, ho podríem fer-va fer una pausa- però com? Aquí no hi ha biblioteques ni tan sols 
cobertura per entrar a Internet amb el mòbil.
Tenia raó. Després em vaig recordar que de petits la padrina d'en Miquel sempre ens duia a 
casa seva, a una sala plena de llibres per contar-nos històries.

-A casa de la teva àvia, segur que alguna cosa hi podrem torbar- vaig comentar-li a en 
Miquel.  Així  que partirem cap  a  casa  de  la  padrina  d'en  Miquel.  En arribar  allà  ens  
returarem, a les pedreres hi havia llum i vérem una ombra d'unes banyes. Què hi feien allà? 
No férem molt de cas ja que per aquí moltes coses normals no hi havia.

En ésser a casa de la padrina d'en Miquel entrarem a la sala on hi havia els llibres. Trobaren 
un apartat d'història, però res que ens interessés.



Es va fer de nit, teníem por de anar sols pel carrer però ho férem. Per sort teníem el suport  
de tots dos no teníem perquè tenir por. Pel camí cap a casa:
-Demà tornam a que sí Miquelet?- vaig dir-li amb posat seriós, però ell sabia que em burlava 
d'ell.
-Clar que si Joaneta- sempre ens picàvem d'aquesta forma. A ell no li agradava que li digués 
Miquelet i a jo no m'agradava que em digués Joaneta.

Al dia següent ens despertarem d'hora per anar a casa de la padrina d'en Miquel. Pel camí 
sense adonar-nos m'agafaren de la mà i m'estiraren cap a les pedreres. En Miquel no s'en va 
adonar ja que parlàvem i ell anava al davant. Es va girar i no em va trobar es pensava que 
allò era una broma però no, era vera. Es va començar a preocupar, suava, estava histèric, no  
sabia què fer. Es va calmar i va anar a investigar a casa de la seva padrina per veure si això 
tenia una explicació.

Mentre tant jo estava aterrada, em dugueren a una de les pedreres, tot era fosc. Jo estava 
atemorida, nerviosa, aterrada, sense saber què fer. No veia res, tan sols vaig veure unes  
banyes grosses. Que significava això? Vaig intentar parlar però abans que ho fes algú em va  
tapar la boca amb una mà i em va dir:

-No ho facis, millor que no.

No sabia qui era, però vaig seguir els seus consells, es veu que feia temps que era per aquí.

Per l'altre part en Miquel tornava boiet cercant informació. Va mirar llibres de tot tipus, de 
tota forma, de tota mida.... però res. Va quedar a dinar a casa de la seva padrina i després es 
va tornar a posar a cercar.

Jo vaig estar tot un dia asseguda en aquell lloc humit, fresc i esfereïdor.

La padrina d'en Miquel el veia apurat i li va treure un llibre antic, ple de pols amb els nom 
de: “La història de Sa Pedrera”. En Miquel tot d'una es va posar a llegir ,ho trobava tot tan 
estrany....

Jo no sabia el que fer així que vaig dir:

-Que passa? Que voleu de jo?- una veu greu em va replicar.



-Calla! Tu no saps res, no saps ni perquè ets tu- aquí em vaig regirar. Que volia dir amb 
aquella resposta?

-Perdona, a on soc?- volia saber coses, en part tenia tot el dret de saber el que em venia de 
gust. Es va acostar a jo i em va tapar la boca.

-No parlis pus, o haurem de prendre decisions- jo pensava: però... de que va? Si soc així de  
saber sempre el que passa.

Per l'altre part en Miquel, no trobava res que digués a on em podria trobar. A una pàgina hi 
havia com un missatge amb símbols. La padrina d'en Miquel sabia el que significava: Totes  
les persones que vulguin saber coses del poble els dimonis se l'enduen a una de les pedreres.

En Miquel, en sentir lo de les pedreres va agafar la motxilla que sempre duia i va començar 
a cercar per les pedreres. Va trobar la pedrera en la que estàvem tots els qui havia. Hi havia 
dos guardes que no el deixaven entrar, però ell els va distreure i va passar. Varem sortir tots 
els que érem allà dins. Hi havia un munt de gent que mai havia vist.

Ara ja ho entenia tot.



*Karuma Nega

-Benvingut, Euronymous. -Parlà ell bastant tranquil.

-B-Bon dia... L-Lexxar... Un gust. -Vaig dir-li amb un to nerviós.

-Igualment. No fa falta que et posis nerviós. -Em digué ell, calmant-me. -Podries contar-me 
la teva història?

-És clar, no em negaria a dir-li tot això a una persona tan important per mi com ho és 
Lexxar. -Li vaig comentar un tant emocionat. -Idò bé, començaré...

Va ser un tranquil dia a mitjans de maig, quan, a casa entrà un intrús. Es veu que va fer  
una aposta, i per això... Bé, això es secundari. Quant vaig sentir-lo, em vaig aixecar del terra 
i vaig esperar a que s’aproximàs, ja que jo em trobava encadenat del tot. Ell va escoltar el  
renou de les cadenes i va sentir un calfred al cos però es va acostar a veure el que passava.

Quan va veure’m, s’assustà, però era normal, ja que jo tenia un aspecte bastant descuidat en  
aquell moment. Una vegada més calmat, començàrem a parlar:

-Oh, un al·lot albí... I amb heterocromia... Es podria dir que ets un quimera humà. -Vaig  
començar la conversació.

-Un altre que es fica amb mi... -Em contestà amb mala gana.

-No m’he ficat amb tu, quimera... Millor dit, m’agrades. Em pareixes interessant. -Li digué, 
somrient.

-Interessant... Jo? No sóc més que una cosa rara. -Es queixà.

Després de dir això, va trepitjar una rajola que va llançar unes punxegudes fletxes cap al meu 
coll, la meva esquena i a les meves cames, a més de caure un gran ganivet al meu braç dret,  
deixant-ho immòbil, ja que em va tallar el nirvi. Uns segons més tard, vaig gemegar del  
dolor i part de la sang que el meu cos va expulsar, caigué damunt aquell albí que es deia  
Karuma i es tornà cap enrere del regir del meu crit.



Vaig baixar el cap, amb un aspecte llastimós. Ell em va demanar què podia fer per ajudar-
me en aquell estat.

-Acostat a mi... Ahum... -Vaig xiuxiuejar-li amb certa decadència.

Ell s’aproximà i vaig besar-lo. Millor dit, vaig tancar el tracte amb ell, el que va fer que les 
meves ferides  es  curessin amb gran velocitat.  Karuma Nega s’havia convertit  en el meu  
senyor. Amo d’un dimoni dement. Ser l’esclau d’algú, també va fer que recuperàs la meva 
força infernal, el que va permetre’m alliberar-me de totes aquelles cadenes, manilles i cordes  
que em retenien. Com que em trobava nu i amb sang recobrint el meu cos, vaig anar a  
dutxar-me. Ell vingué darrere meu, ja que també es trobava ple de sang. Abans de rentar-
nos, ell tallà els meus llargs i negres cabells i pogué veure les meves banyes.

-E-Ets un dimoni?! -Exclamà ell, sorprès.

-Si no ho fos, ara mateix estaria mort. No ho trobes? M’hagués dessagnat. -Vaig replicar-li.
Ell em va donar la raó i ens vàrem dutxar. Jo vaig sortir abans, deixant les rajoles banyades 
per anar a cercar-li roba. Ell es vestí amb el que vaig donar-li. Es veia com tot un marquès.

Després de vestir-me, vaig eixugar l’aigua que anteriorment havia sorrejat. Una estona més  
tard, em dirigí a la cuina i li vaig preparar el sopar. Tot va estar molt silenciós mentre  
menjàvem. Va ser un tant estrany. En acabar, vaig dur-lo a la meva... No, millor dit, a la 



nostra habitació, on vàrem tenir una llarga conversa sobre diversos temes. També vàrem  
veure la televisió una estona, després vàrem dormir.

Al dia següent, ell es va anar cap a l’institut; m’obligà a acompanyar-lo. Encara que jo no 
volia deixar la casa buida, vaig ver-li cas, ja que ell comanava sobre mi. Quan entràrem  
allà, totes les al·lotes es posaren a observar-nos. Deien que érem molt bonics. Ell m’ensenyà  
tot el lloc, ignorant a totes aquelles joves que ens miraven. Potser a ell no li agradava per  
alguna raó. A jo m’era indiferent, la veritat, però Karuma no es veia massa content. Passat  
un temps, vaig acostumar-me a aquell lloc; encara que no m’agradés en absolut anar-hi, era 
feliç d’estar al costat del meu amo.



*VELLS TEMPS
-Recordes aquells vells temps?Les jugades que fèiem pels camps? I les barrejades dels pagesos?

-Sí, sí que ho record-ho. Sempre recordaré aquells cap vespres tan gloriosos! No en fèiem de 
bona!

-Sí i ara aquests joves només queden dins casa seva amb aquestes maquinetes i jocs què jo no 
entenc gens! I ningú coneix res del que feien abans ni saben jugar pel camp! Sempre necessiten 
maquinetes. Jo be els hi dic als meus nets, però no hi ha manera!

-Saps el que m'agradava? Les històries que ens contaven per fer-nos portar bé. Frisava què fos  
dissabte per poder anar a les cinc a damunt sa plaça i que el tio Toni ens contàs aquelles  
històries tan fantàstiques.

-Sí, allò si que estava bé. Quan és va morir, els dissabtes ja no van ser els mateixos. Però  
crec  que  va morir  ben  satisfet  d'haver-nos  contat  tantes  històries.  Ell  pensava  que  mai  
s'oblidarien.

-Tens raó... N'hi havia una que li fèiem cotar cada dissabte... Però ara no em ve al cap!

-Ah! Sí! Ja me'n record-ho. La llegenda del dimoni gros.

-Sí, sí. Conta-la!

-I idò la començarem!

La història conta què feia molts d'anys un home va gosar travessar la murada i no tornà mai 
més.



Tot el poble estava molt nerviós i ningú gosava caminar prop de la murada.

Aquells dies la gent del poble tengueren mal pensament. Pensaven què tendrien mala sort, 
males collites, malalties... Així que de cada vegada anaven agafant més por.

Un bon dia un noi jovenet i ben plantat és va cansar de tenir por i va decidir travessar la  
murada.

El poble no xerrava d'altra cosa.

Quan va ser el dia de la tornada el jovenet no arribava i la gent tota nerviosa esperava 
damunt la plaça.

Finalment arribà. Arribà sense forces, ferit , ple de sang, mort de gana...

Li demanaren què havia passat i ell amb una veu tova i fràgil contestà: després de travessar 
la murada vaig trobar-me un grup de dimonis què em dugueren davant el dimoni gros, cap  
de tots els dimonis; gran, gros, vermell com el caliu i amb dues banyes gruixades i negres com 
el carbó, ell em proposà convertir-me en dimoni.

Jo ho tenia ben clar: dimoni no ho volia ser!



Em tancaren dins d'una gàbia i no em donaren menjar ni aigua fins què vaig trobar la 
manera d'escapar-me.

Durant dos dies he caminat dia i nit travessant muntanyes i boscos fins arribar.

-Sí, ja me'n record-ho! Aquesta història l'ens contava perquè no travesséssim la murada. No 
volia què ens perdéssim. I així era, teníem una porada!

- Ben vera què era!

-Au idò! Me'n vaig cap a casa que he de guardar una estona als nets i aprofitaré per contar-
lis aquesta història. Adéu Miquel, fins demà.

- Fins demà Joan!
Starebos



*Els dimonis del Mallorca
El passat cap de setmana, vàrem anar a veure el partit del Mallorca vs sevilla.

Abans de començar el partit vàrem veure els dimonions del Mallorca, estaven més contents 
que unes pasqües. Perquè varen canviar d'entrenador.

Quan varen sortir els jugadors del R.C.D Mallorca a escalfar, també varen sortir els dimonis 
del Real Mallorca i varen sortir animant a l'afició Mallorquinista.

Els dimonis i dimonions es varen preparar una coreografia amb l'himne del Mallorca. Quan 
varen acabar de fer la coreografia tots els espectadors cantaven “si se puede”, “si se puede”, “ 
si se puede”.

A l'hora del partit, a les 22:00 hores els dimonis es passejaven per les grades de l'Iberostar  
Estadi, per si algun espectador anava a vestir-se de dimoni amb ells. Quan varen passar per 
devora de nosaltres tots vàrem voler vestir-nos amb ells, el que nosaltres no sabíem era que  
els dimonis i dimonions eren els Super Dimonis De Sa Pedrera.

Després  de  vestir-nos  vàrem  sortir  al  camp  i  de  sobte  el  Mallorca  fa  un  gran
gooooooooooooooooooooool.

La grada pareixia que caia de l'alegria que duien tots els Mallorquinistes, però el que més ens  
va sorprendre a tots, va ser que marquès un ex-sevillista “Alfaro”, però no l'importava a ell  
si havia jugat amb el Sevilla, ell el va celebrar amb una gran emoció.

De sobte el Sevilla ens fa un contra atac i ens fan gol, que el porter del Mallorca va fer tot el 
que va poder.

Tots els Sevillistes que hi havia varen fer un renover amb el goool de Negredo. Els dimonis i 
els dimonions quan vàrem veure aquest gol demanàvem més emoció als jugadors del Mallorca 
i a la Super afició mallorquinista.

Quan va acabar la primera part amb empat, vàrem anar als vestidors del Mallorca a donar-
lis molts d'ànims i així va ser.

Segona part del Mallorca: els Sevillistes varen sortir molts forts. Tirant cap als darrers 15 



minuts el Sevilla estava molt cansat amb els tres canvis fets. De cop i volta l'ex-sevillista  
torna a marcar el goooooooooooooooooooool de la victòria.

Al minut 90 els Sevillistes varen fer un goool, però el linier va senyalar fora de joc, perquè si 
no només havíem empatat i el Mallorca es mereixia guanyar. Quan l'àrbitre va xiular el  
final del partit els dimonis i dimonions vàrem esclatar amb una gran alegria i amb un gran 
renover.

L'entrenador  del  Mallorca  els  hi  va dir:  enhorabona al·lots  vos  heu merescut  una gran 
victòria i demà a entrenar ben forts, perquè el diumenge jugam contra el Real Madrid dins 
ca seva i els hem de tornar a juanyar el nostre tercer partit.
 
Els jugadors ara tenen més confiança amb aquest entrenador que amb l'altre.

Tota la plantilla del Mallorca i tot el cos tècnic, quan varen sortir per anar cap a ca seva, els
esperaven tots els aficionats Mallorquinistes, per fer-se fotografies amb el goletjador Alfaro i 
amb tots els altres.

Amb el jugador que es van fer més fotografies va ser amb n'Alfaro i també va ser el que va 
fer més signatures.



*EL DIABLE I LA SEVA ÀVIA

Hi havia una gran guerra i el rei, que tenia molts soldats, els donava una paga tan minsa 
que amb ella no podies viure. Llavors, tres dels soldats es van posar d'acord per desertar, i un 
li va dir als altres:

- Si arriben a agafar-nos, ens penjaran. Com ho farem?

- Mireu aquell  camp de blat - va dir l'altre-; si  ens amaguem allà,  ningú ens trobarà.  
L'exèrcit no està autoritzat per entrar-hi i, de totes formes, demà haurà de seguir la seva  
marxa.

Es van amagar, doncs, entre les messes, però l'exèrcit, en comptes de continuar la seva marxa,  
es va quedar apostat pels voltants. Després de passar dos dies i dues nits entre el blat, estaven 
apunt de morir- se de gana i, d'altra banda, no podien sortir d'allà, doncs sortir significaria 
la mort segura.

- De què ens ha servit la nostra fugida? - van dir aleshores - Moriríem aquí miserablement.
Just en aquell moment va arribar volant un drac flamejant que va posar-se entre ells i els va 
preguntar
perquè s' havien amagat allà.



- Som tres soldats - van respondre ells - que desertem perquè la nostra paga és escassa. Si ens 
quedem aquí morirem de gana i si sortim ens passaran per la forca.

- Si esteu disposats a servir-me durant set anys - va dir el drac - us conduiré per sobre de 
l'exèrcit, de tal forma que ningú us descobrirà.

- No tenim opció i hem d'acceptar-ho - van respondre ells.

I així fou com el drac els agafà entre les seves urpes i els va portar per l'aire per sobre 
l'exèrcit, i quan va ser lluny d'allà va tornar a deixar-los a terra. Però el drac no era altre  
que el diable i, donant-los un petit fuet, els va dir:

- Feu-lo sonar a l'aire i sorgirà tant diner com vulgueu. Podeu viure com a grans senyors,  
tenir cavalls i viatjar en carruatges, però després de set anys sereu meus - I deixant-los un  
llibre en el que els tres van haver de signar, va afegir - Però abans us proposaré un enigma i 
si sou capaços de resoldre'l, quedareu en llibertat i fora de l'abast del meu poder.

Després d'això, el drac va desaparèixer i ells prosseguiren el seu viatge, proveïts del seu fuet. 



Van tenir diners en abundància, es van fer vestir com senyors i van recórrer el món. A cada 
lloc vivien plàcidament i amb sumptuositat, anaven en cavall i carruatges, menjaven i bevien 
tant com volien. Però mai van fer res dolent. El temps va passar ràpidament i quan els set  
anys estaven a punt de complir-se, dos d'ells van ser preses del pànic, el tercer, prenent-se  
l'assumpte a la lleugera, va dir :

- Germans, no patiu: no sóc cap babau i resoldré l'enigma.

Un dia van anar al camp i els altres dos es van asseure amb la por reflectida a la cara. 
Llavors se'ls va acostar una vella, que els va preguntar perquè estaven tan tristos.

- Què pot importar-vos, si no podeu ajudar-nos?

- Qui sap! - va respondre ella - Confieu-me les vostres penes.

Així que li van explicar que havien estat al servei del diable gairebé set anys; que els havia  
proveït  de diners a cabassos,  a canvi ells  havien venut les  seves ànimes,  i que passarien  
definitivament al seu poder si  en complir-se  els  set  anys no eren capaços de resoldre un  
enigma.

- Si voleu la meva ajuda, haureu de fer el següent. un de vosaltres haurà d'anar al bosc. 
Arribarà  al  peu d'una  roca  que  s'ha  desprès,  formant  el  que  sembla  una  caseta,  haurà  
d'entrar-hi, i al seu interior hi trobarà ajuda.

Els dos que estaven afligits van pensar que allò no els salvaria i van romandre asseguts, en 
canvi, el tercer, que era el més animat, es va posar en camí i es va endinsar dins el bosc fins  
a trobar la roca. A l'interior de la cova estava asseguda una vella arrugadíssima, que era  
l'àvia del diable i que li va preguntar què hi feia allà. Ell li va explicar tot el que havia  
succeït i, com que li va caure simpàtic a la vella, en va tenir compassió i li va prometre  
ajuda. Va aixecar una pesada llosa que tapava l'entrada d'un subterrani i li va dir:

- Amaga't aquí i podràs sentir tot el que aquí es digui. Però quedat molt quiet i no et  
moguis. Quan vingui el drac, li preguntaré sobre l'enigma, doncs a mi m'ho explica tot; para 
atenció al que respongui.

Just a mitjanit va arribar el drac pels aires i va demanar el seu menjar. La vella va parar la 
taula i va servir de beure i de menjar com perquè estigués content. Mentre sopaven junts i  



xerraven, ella li va preguntar com li havia anat el dia i quantes ànimes havia aconseguit.

- Avui no he tingut molta sort - va respondre ell - però hi ha per allà tres soldats que tinc 
assegurats.

- No està malament, tres soldats - va dir ella - però aquests se les porten i se't podrien 
escapar.

- Aquests són meus - va respondre el diable, despectiu - perquè els proposaré un enigma que  
mai podran resoldre.

- I quin enigma és aquest? - va preguntar ella

- T'ho diré. Al Gran Mar del Nord hi jau un macaco mort, que els serà servit rostit; una 
costella de balena farà de cullera de plata i una vella peülla de cavall, buida, els servirà de  
copa de vi.

Una vegada que el diable se'n va anar a dormir, la vella va aixecar la làpida per a que sortís  
el soldat.

- Has escoltat tot el que ha dit?

- Sí - va respondre ell - ja en sé prou i sabré com sortir-me'n.

I  seguidament,  va sortir  per la finestra i ràpidament va tornar amb els  seus companys. 
Llavors, els va explicar com el diable havia estat superat en astúcia per la seva àvia i com  
havia sentit de la pròpia boca del diable la sol·lució a l'enigma. Al sentir això, es van posar  
de molt bon humor i, traient el seu fuet, es van proveir de tants diners que omplien tot el  
terra. Quan va transcórrer exactament els set anys, va aparèixer el diable amb el llibre i,  
mostrant-los les signatures, va dir :

- Ara us duré a l'infern i us serà servit un convit. Si sou capaços d'endevinar quina classe de 
rostit us presentaran, quedareu lliures i podreu marxar; fins i tot podreu quedar-vos amb el  
fuet.

- Al Gran Mar del Nord jau un macaco mort. El rostit segurament serà d'ell.



- Vaja, vaja! - va exclamar el diable, contrariat, i va preguntar al segon - Però, Quina serà 
la vostra cullera?

- La costella d'una balena farà de cullera de plata.

- D'acord! - va grunyir el diable, fent una ganyota, i va preguntar al tercer - I també sabeu  
quina haurà de ser la vostra copa?
- Una vella peülla de cavall buida farà de copa.

Llavors, fent un fort crit, el diable va sortir volant, doncs ja no tenia sobre ells cap poder. els  
tres es van quedar amb el fuet; i a força de fuetades van aconseguir tants diners com els va 
venir de gust i van viure feliços la resta de les seves vides.

pseudon



*Dimonis de sa pedrera

Era un dimarts, per ser exactes un dimarts 13, i diuen que els dimarts 13 duen mala sort,  
pareixia així, de la manera que es presentava el dia estava casi segura de que no seria el  
millor dia de la meva vida. De vegades les persones s’equivoquen, així com jo vaig fer jutjant 
aquell dia. Em vaig aixecar, vaig anar directament cap a la dutxa per despertar-me així com 
toca, vaig caure dins la dutxa, després vaig berenar, per agafar energies, però no quedava llet  
així que vaig haver d’anar a comprar-ne. Aquell dimarts la tenda més propera casa estava  
tancada, un dia prometedor eh? Dons no va ser així, després d’anar fins a la segona tenda  
més propera de casa, vaig trobar una oferta al supermercat,em va anar de meravella. Quan  
tornava cap a casa em vaig trobar cinquanta euros enmig del carrer, es clar els vaig agafar, i 
amb els doblers em vaig comprar un nou joc per a la “Play”.

L’horabaixa vaig anar amb els amics al parc. Vaig caure a terra, precisament dins un forat 
que pareixia que no acabava mai. Al cap d’uns segons vaig estar damunt d’una roca mig  



foradada.  Per  l’aspecte d’aquell  món  on  en  trobava  no  pareixia  el  planeta  on  vivim  
normalment.  Les  parets  eren toves,  de  colors vermellosos  tirant  a marrons,  no hi havia  
carrers, sinó camins petits fets amb pedres, és a dir, pedres grosses situades una davant l’altre 
per poder anar d’un lloc a un altre, “el terra” era líquid, vermell, en definitiva després de  
molt de pensar on podia estar vaig arribar a la conclusió de que aquell estrany lloc era  
l’infern.  Vaig  intentar  sortir  d’allà,  intentar  trepar  pel  forat  que  vaig  entrar  però  era 
impossible, era molt difícil perquè una nina com jo, una nina morena i d’ulls clars arribés a 
sortir d’allà tant fàcilment.

Per cert el meu nom es Alba. De sobte, van sortir un grapat de dimonis de darrera una 
pedra enorme, excepte un que el vaig veure a darrera meu, no li vaig voler dir res perquè em 
vaig espantar. Tots els dimonis venien rere meu, però el que estava darrere jo em va donar 
un cop de mà. Em va dir per on havia d’anar per escapar, jo ràpidament li vaig dir que no  
sabia per on deia i ell em respongué que em cobriria, que m’amagués rere seu. Així ho va fer.

-No se per on s’ha escapat, jo l’he vist que partia per aquella banda- digué ell.

Seguidament tots els seus companys el varen creure i seguiren el camí que ell digué.

-Jo em quedaré aquí per si torna, no un preocupeu, entre tots l’agafarem- reafirmà.

El dimoni em va ajudar a trobar una sortida d’aquell espantós lloc. Ens va costar molt 
trobar-la, ja que els dimonis només surten a l’exterior per Sant Antoni.

Quan vaig haver estat fora, ho vaig contar tot als meus amics, que per cert m’estaven cercant 
pel parc com a desesperats. Després d’haver lis contant els fets ells em van dir que seria millor 
tornar a casa, que el cop havia estat molt fort i que seria el més convenient estar al llit  
guardant repòs.

Pseudonim: Ales d'Ange



*L’origen dels dimonis :

Fa milers d’anys, es va fer una junta celestial en el qual Déu, cansat de tants pecats que  
s’acumulaven en el món dels vius va perdre el nord i va crear una nova espècie, els dimonis  
que servirien per anar fent càrstics als pecadors per tal de que milloressin la seva conducte.

Mentre  que  anava passant  el  temps  tot  s’anava desmadrat,  ja  no els importava que  els  
ciutadans milloressin la seva conducte, solament es dedicaven a fer marranades per el simple 
fet de divertir-se. En aquell moment es convertiren en éssers ingovernables i passaren a ser els  
pitjors enemics del cel. Els dimonis com que veien venir que Deu els posaria impediments per  
seguir estant al món dels mortals. Ells s’amagaren al petit poble de Muro on s’imaginaven  
que no els trobarien.

Estaren molts d’anys fent-ne de els  les  seves  en aquell  petit  poble.  Tot va arribar a ser  
desesperant, no hi havia manera d’arribar a cap acord amb aquells maleïts de l’infern.

Un bons dia una adorable nina que vivia al poble va decidir acabar amb tot aquell temps de  
malifetes i destrosses, ella amb tota la bona intenció del mon els hi va escriure una carta per 
tal de aconseguir fer-los entrar amb raó.

Els maleïts quan varen llegir la carta es veren enfurir de tal manera de que volien anar a ca 
seva per destruir-la i amb ella el seu futur, però de cop el dimoni mes vell de tots els va  
recordar el principi de els seva existència. Tant de greu els hi va sabre que el sentiment de  
culpa es veia de ben lluny tant que al cel no va els hi va costar gens trobar-los.

Des d’aquell moment aquell humil poble va ser conegut a la reu del món, i per commemorar  
la seva anteriors existència un grup de voluntaris es dedicaren a això a millorar els actes que  
els feren malament, a compensar les seves faltes i amb adornar de foc i fum la millor festa  
del món, la festa de Sant Antoni.



*ELS DIMONIS ATREVITS
Dos  dies  abans  de  la  festa  de  Sant  Antoni,  els  meus  cosins,  na Maria,  n'  Agustí  i  jo 
decidírem anar a fer una volta, amb les nostres bicicletes, per les pedreres de Muro.

En arribar allà, ens vàrem trobar una colla de dimonis. Ens espantàrem tant, perquè varen 
sortir de sobte de darrere les pedreres, que decidírem fugir ràpidament amb les bicicletes. Els  
dimonis començaren a córrer darrera nostre cridant-nos:

- Aturau-vos hem de xerrar amb vosaltres!

Aleshores, plens de pànic i por, ens vàrem aturar i tots els dimonis ens varen envoltar. La
meva cosina Maria, molt espantada, plorant els hi va demanar:

- Què voleu de nosaltres? - i el dimoni gros va dir:

- Ens podreu deixar les bicicletes per sortir a la festa de Sant Antoni? A canvi nosaltres us
deixarem dur les nostres màscares durant la festa.

Ens va semblar bé. De seguida tornàrem a la pedrera a decorar les bicis amb banyes, pells
d'animals i ullals. El dia de Sant Antoni tothom es va sorprendre en veure els dimonis amb
bicicletes. I nosaltres amb les màscares!!!!







*ELS DIMONIONS
Això  era  una  vegada,el  dia  de  St.  Antoni,com  ja  sabeu  son  homes  i  dones  que  es 
disfressen,però aquell dia no eren disfresses sinó reals.

Un nin es feia el valent i li estirà la coa,el dimoni enfadat va crida els “DIMONIONS”eren 
esperits inferiors. Varen començar a perseguir-los,els nins tots esporuguits i mig plorant,varen 
anar a cases,les mares i els pares espenyats pensant que eren homes i no o eren.

El dimoni tot enfadat va dir: dimonions per què plorau?

Perquè els feim por i nosaltres volem tenir amics!!!!-varen dir tots junts els dimonions.

Al cap d'una estona els nins i varen anar i els i varen dir no ploreu si voleu ser amics 
nostres ou de fer el següent: No heu de fer por a la gent,ou de ser amables i crec que ja esta.

Després un va dir tenc gana,i jo també, un dels dimonions va dir jo vos convidaré i varen  
anar tots a sopar i varen ser amics per sempre i l'any que ve es varen anar tots a sopar junt.
L'any següent, el nins volien ser dimonions de veres, millor dit, no nomes els nins si nos tot 
el poble de Muro,els dimonions digueren: estau segurs?

Si!! - digueren tots.

Peró vosaltres no sabeu com ser dimonis,per que encara que sigueu dimonions suareu molt per 
que som de foc i no podem refrescar-nos.

Tots es miraven i es digueren- Que feim?

Al final varen decidir que no serien dimonions.

Peró un nin va cercar informació sobre els dimonions i va dir:
-És vera el que diuen. No es poden refrescar,suen molt.

Al cap de dos minuts es miraren tots i al final no varen ser dimonions.

Peró  el  dimoni  cuca-rei  i  dolent  va  anar  punxant  amb les  banyes  a  tota  la  gent.  Els 
dimonions s'enfredaren molt amb el dimoni.



Tots foren a ne-el dimoni, el dimoni corrent i mig plorant es fica dins ca seva, mai havia fet 
res dolent.

Al cap de una estona sortí  i demanà perdó a tots.  Gracies  a tots el  poble de Muro el 
perdonaren i varen ser tots dimonions i amics.



*Per què no tenim escola a l ’ infern?
Fa molt però molt, hi havia al poble de Muro una dimoniona que nomia Siva. Na Siva era 
una dimoniona molt bona al·lota. Tenia el pèl ros i clar. Tothom la respectava. Però ella  
mai havia anat al col·legi. Amb això parlà amb els pares i els digué:

-Per què a l’infern no tenim cap escola? Això no és just !

Na Siva va trobar que no era just que els dimonis no poguessin anar a l’escola i es va 
queixar als pares.

Amb això els pares de na Siva li volgueren contar una història perquè ella pogués entendre el 
que passava.

-Mira Siva, ara et contaré la història de perquè no poder anar a l’escola.

Fa molt i molt, el Dimoni Gros va dir que a infern no hi podia haver-hi cap escola perquè 
els dimonis, només havien d'aprendre a fer coses mal fetes. Na Siva va escoltar la història i  
va sortir de ca seva plorant perquè no li va agradar no poder mai anar a l' escola. Va anar 
a sa pedrera i va veure una nina que anava al col·legi. Na Siva se va transformar en una 
humana per poder parlar amb ella. Amb això va veure que a la nina li havia caigut un  
llibre. Na Siva tot d'una s'hi va acostar per donar-li. La nina es va espantar i li demanar si  
ella era de Muro. Na Siva li digué:

-Jo sóc una nina nova que vénc a viure a Muro.

Arribà l'hora d'anar a dormir, i na Siva va somiar que també anava a l’escola. L'endemà 
son pare, com que la va veure molt trista li va dir que s'ho havia pensat millor i que hi  
podia anar.

Na Siva sa va posar tant contenta que no podia aguantar més.

CLIVA



* LA GUERRA DELS DIMONIS I ELS CIUTADANS
Això era i no era en un poblet que el seu nom era Manacor, era un dia normal tothom 
estava content i generós. Però quan el rellotge va tocar les 12:00 el sol va desaparèixer i la  
gent va canviar de caràcter.

Varen aparèixer uns dimonis i varen dir:

-Avui es el nostre dia i a voltros vos deim que sigueu com nosaltres!

I varen tirar pols que feia la gent molt dura. Però una nina ja sabia que havien de venir,  
així que se va tancar dins casa seva i no va sortir fins que s'en varen anar. Ella era una 
nina molt amable, guapa, generosa, es nomia Andrea com que sabia que passaria això va 
quedar dins casa seva, per això ella no tenia pares,per que els dimonis els varen matar.

Andrea sabia lo que havia de fer per que la seva mare li va ensenya,com fer la gent tornar a 
ser normal.

Ella es va vestir de dimoni i va sortir,els va dir a tota aquella gent:

-Si no feis el que jo vos digui tendreu un castig!-va dir ella



Desprès de fer-ho tot, la gent va tornar a ser normal i els va explicar tot. Va arribar l'hora 
que venguin els dimonis, i tota la gent es va posar a lo contrari dels dimonis i aquell dia va 
començar la guerra entre els ciutadans i els dimonis.

I començant d'aquell dia n'Andrea volia que les dimonis sentissin allò que ella va sentir quan 
va perdre els seus pares, i no és que només li hagin fet a ella això a moltes més famílies, es va 
decidir una guerra.

El rei dimoni va voler xerrar amb n'Andrea, i va acceptar. El rei li va dir:

-Mira si feim una guerra pens que també ha de haver un premi! -va dir.

-D'acord ,mira si els ciutadans guanyen ens deixau en pau per tota la resta vida, però si 
vosaltres guanyau farem el que vosaltres vulgueu. -va dir n'Andrea.

-D'acord!!

Andrea va començar a entrenar ciutadans dels més petits els més majors,i entrenaren dies i  
dies i mesos. Fins que va arribar el dia de la guerra , els ciutadans varen arribar a l'hora que 
tocava. Però els dimonis varen tardar unes quantes hores,els ciutadans li donaren la culpa a 
n'Andrea,  com  que  tots  es preocupaven  ,en  el  temps  que  xerraven,  els  dimonis  varen  
aparèixer.  Això  no  era  una  guerra  d'armes  i sang  era  una  guerra  diferent  amb jocs  i  
preguntes d'intel·ligència , el grup que tenia més punts guanyava. Varen passar tres hores i  
estaven igual tenien els mateixos punts,i un dimoni va dir:

-Si hem d'estar així tot el dia no arribarem a cap lloc. Per que no pensam a fer un altra  
cosa?

-D'acord, mirau d'aquí tres dies ens tornam a veure en el mateix lloc i vosaltres ens fereu  
preguntes i nosaltres a vosaltres.-va dir n'Andrea

-D'acord! -varen dir tots els dimonis en grup.

El següent dia es varen veure i començaren a fer preguntes, i varen passar dues hores i encara 
teníem la mateixa puntuació, i un altre dimoni va dir:



-Es que no ho enteneu podem fer lo impossible i no anirem a cap lloc, hem de fer un altre 
cosa.

-D'acord,el grup que faran més coses bones guanyara.-va dir n'Andrea.

I els dimonis varen aprendre de tota aquesta ''guerra'' a ser bons al·lots a ajudar la gent 
major, amb el temps els va desaparèixer a poc a poc el cos de dimoni i es varen convertir en 
gent contenta i generosa. Tot això no hauria passat si n'Andrea no hagués començat aquesta  
guerra.

Ara en aquest temps només es celebra aquesta guerra i es va anomenar ''SANT ANTONI''  
només es vesteix de dimoni i es celebr amb cançons i amb balls.



*LA FESTA DIABÒLICA
Començava a fosquejar i els dimonis es preparaven per celebrar la seva nit màgica, aquella 
nit en que tots els dimonis, dimonions, dimonietes, dimoniel·los i dimoniots fan festa.
Aquest  any  tots  estaven  especialment  contents  perquè  havien  aconseguit  netejar  les  seves 
pedreres de fems i de brutor. Tornarien a ressonar els tambors, calar foc als foguerons i  
celebrar una festa infernal, i decidiren que, per sorpresa sortirien a fer un corre-foc la revetlla  
de Sant Antoni.

Quan ja sortien cap a plaça, amb tot el seu equipatge, preparats per anar de gresca s'adonaren 
que envoltant les seves pedreres hi havia molts cotxes aparcats i homes fent fotografies per fer 
un reportatge de les pedreres i del seu bon estat.

Abans que ningú reparàs en la seva presència, els dimonis tornaren ràpidament a l'infern per 
rumiar com organitzarien la seva festa, sense que ningú se n'adonàs.

Per més que pensaven, no trobaven la manera de sortir-se'n, i al final decidiren que la 
resposta la trobarien en els llibres. Tots s'encaminaren cap a la biblioteca infernal , una  
caverna fosca, plena de passadissos, on les prestatgeries estaven farcides de llibres. De sobte,  
observaren que al fons es veia una torxa il·luminant un petit escriptori i, a darrera un munt 
de llibres, aparagué el dimoni més vell i més savi de la colla. Els va contar que ell també es  
preparava per la gran bauxa. El vell dimoni, el més saberut d'entre tots els dimonis, estava 
acabant d'escriure el seu manifest.  Amb això els va demanar si el volien sentir. Després  
d'escoltar-lo, tots els dimonis ja sabien el que havien de fer.

S'encaminaren cap a la sortida, encapçalats per en Malesgrapes, que era un dels dimonis més 



fogosos i divertits, i es posaren a amollar coets, despistant així a la gent que hi havia.

A l'entrada del  poble,  en Malesgrapes  va trobar-se  amb el seu amic,  en Roget,  cap dels 
dimonis renouers i junts avançaren cap a la plaça.

Quan arribaren, en Roget va fer sonar en el seu tambor tres sons molt potents i aparegueren 
per tot arreu els aprenents dels dimonis, els Dimonions, que amb els seus originals balls i bots  
varen distreure a la gent.

Mentrestant, el cap dels dimonis, n'Urpa de Foc, va pujar a dalt de la torre i a la seva senyal  
tots els dimonis i dimonions començaren a botar, ballar i amollar coets envoltant a la seva  
bèstia, la Cuca-Fera, que escopia foc al cel.

Tot  eren flamarades  de foc,  milers  d'espurnes  lluents,  foc,  fum, sons de tambors,  forques 
enceses, coets xiuladors, tot un munt de colors,verd, groc, taronja, vermell...



*EL REI DELS DIMONIS
Era i no era un dimoni que era diferent dels altres ell tenia sentiments, no volia fer mal a 
ningú, no es venjava, ni res pel estil. Un bon dia pels dimonis!(de trons i llamps) aquell dia 
va fer una cosa horrible va sentir amor per una dimonis a. Quan s'entreraren els dimonis el 
feren fora del infern, quan fou fora era filis, botant pel camp, corrent i cridant. Quan es va  
fer hora de dormir va cerca colca lloc per dormir.

Quan fou de dia sortí pel carrer en diumenge, que hi havia marcat, quan la gent el vella el  
primer que fallen era sortir corrent cap a ca seva. A la hora de dinar cerca pel camp i es  
troba un pegues. Quan el pagès el va veurà es va terroritza, el dimoni li digué.

-Tinc gana em podríeu donar menja?-li demana

-Sí- va dir amb ganes d’anar-se corrent.

El pagès li dugué una cuixa de pollastre, formatge, ous i un tros de botifarró. Quan el  
dimoni esta desanat li dona les gracies al pagès.

-Moltes gracies en la meva vida mai havia menjat tan be- li va dir.

Quan el dimoni fou lluny el pagès va córrer cap el poble amb una vella mula que rosegava 
els peus pel terra, quan arriba li contà a la guardià. Li digué: 

- Avui a la meva finca a vingut un dimoni i sa menjat tot el que tenia.

-Ja em tingut moltes queixes d'ell- li contestà.

El dimoni menters tornava al poble amb la panxa ben plena. Pel camí es troba un riu.
Digué: 

- Ara descansaré davall del arbre.

Al cap d ́un tens es desperta i fou cap el pobla, quan fou allà se posa al mixt de la plaça 
central, la gent comença a venir i l’enredoltaran, quan foren tots junts començaren a dir-li,  
torna a l’infern, ets tan ferest que els ulls em tornen patits i quan camines deixes falda. Al  
dimoni conegui escapar, però se'n dona conta com es la vida de un dimoni, va perdre tots els 
sentiments, va tornar malvat i torna a l’infern i es convertí en el líder dels dimonis.



I així es creà la historia del rei dels dimonis.



*Uns dimonis s impàtics
Fa molt, però molt de temps, a un poble que es deia Muro, els habitants varen fer malbé de 
totes les seves terres. No els quedava res. El cel era gris degut a la crema abusiva de residus,  
que deixava l’ aire pudent i irrespirable. Descontrolats, no sabien com arreglar tot aquell  
desastre.  Varen trobar una pedrera  que no hi havia tanta  brutícia.  Veient  que no se'n  
sortirien, un home anomenat Joan digué:

- Hem de cridar els dimonis perquè ens ajudin.

-Però...tu estàs boig –digué en Toni.

-No, és que no ens queda altra alternativa.

-Però si els dimonis no existeixen- va dir en Toni tot atxulat.

Quan acabà de dir que no existien, un pedra es va moure i... de cop i volta sortiren els 
dimonis. I en Viverexto, el dimoni gros, digué:

-Qui es què diu que no existim?

-Joooo- va dir en Toni molt espantat.

-Ho veus Toni, ja t'havia dit jo que sí , que era ben cert que existien!- va dir en Joan.

-Però tu com ho sabies?-va demanar en Viveretxo.

- Idò perquè el meu pare em contà que quan ell era petit us va veure i us va fer una 
fotografia. La voleu veure?

-Sí.



-És aquesta.

-Bé, si voleu la nostra ajuda, fareu el que nosaltres us direm, d’ acord? Ja sabeu idò la 
condició: ens haureu de donar la vostra ànima.
- Síííí – van dir els ciutadans sense pensar-s'ho ni dos pics. És clar que si haguessin emprat el  
cap haurien tingut en compte que es convertirien en dimonis ells també!

En Cua-foc va dir:

- Teniu dues setmanes per acomiadar-vos dels vostres familiars.

- D’ acord – van dir els habitants a cor.

Però succeí que un dia dos germanets dimonials, en Mal-i-foc i na Traveta sortiren sense 
permís del fons de les pedreres i es perderen dins una garriga. Arribà la nit i no van saber  
tornar a l'infern. En Toni i en Joan justament eren d'acampada a aquella garriga i els varen 
veure. Aleshores els van demanar si volien que els ajudessin.



-Sí- va dir en Mal-i-foc.

-Però no ens podeu ajudar- replicà na Traveta.

-Per què? No podem ser amics?- demanà en Joan.

-En Viveretxo no ens deixa.

-Aaaaah! D’ acord, però nosaltres us volem ajudar.

De seguida els van ajudar a sortir de la garriga i els indicaren els camí cap a l’ infern. Quan
Tornaren a la pedrera en Viveretxo els preguntà:

-On us havíeu ficat? Us hem cercat per tot.

-Ens hem anat sense el teu permís i ens hem perdut. Però una humans ens han ajudat i ara 
són els nostres amics. No són dolents. Al contrari. Us els presentarem.

-D’ acord- digué en Viveretxo.

Tots junts sortiren cap a la garriga i allà es trobaren. Varen estar xerrant, i al final tots els  
dimonis varen descobrir que, al cap i al a fi no som gaire diferents humans o dimonis, i així 
començà una bona amistat, que encara ara avui dura al nostre poble.



*DIMONIS QUE BALLEN
Havia una vegada en una escola,dimonis  de sa pedrera que estaven en un col·legi,  que 
encendraven foc i també ballaven en parella. Dimonis de sa pedrera és posaven un vestit 
negre que estava pintat de colors,també és posen un caparrot gran i pintat de colors.

Però un dia va arribar un dimonial no va tenir parella, però el final varen decidir que 
ballin amb un cercle i tothom va balla amb el cercle i així estaven contents.



*ELS DIMONIS DE LA PEDRERA
Temps  era  temps...  quan  els  dimonis  de  la  pedrera  varen  sortir  farts  que  les  pedreres 
estiguessin tan contaminades. El dimoni gros va dir:

- Si seguiu cremant residus, us en farem una de grossa!

Amb això passà el temps i de cada vegada els humans empitjoraven. Els dimonis es reuniren 
a la seva caverna més gran i decidiren posà fi a la situació. Amb això sortiren tots enfadats  
de les pedreres, cridant ferotges:
- Dimonis! Cremau! Dimonis! Que surti la Cuca-Fera! Ja que ens heu desobeït, i heu deixat  
ple de brutícia el poble i  l'aire,  us  castigarem, encara que hàgim de cremar aquest  país  
contaminat! Dimonis!

Cremau! Dimonis! Sortiu!!!!

I els dimonis ho varen cremar.

 



*L'obscura força
Els padrins de Matusalén conten que enmig de l'oceà, davall la ''A'' d'Atlàntic hi havia una 
illa gegant, però mai explorada anomenada Epsakius, una illa fora del que estam acostumats 
a veure, on més de la meitat estava coberta per fils de boira negra, coves i densa vegetació  
morta per la poca quantitat d'oxigen, en la qual població estava formada per éssers temibles  
fins i tot per a la Terra.

Enmig  d'Epsakius,  dins  una  insignificant  i  tenebrosa  cova,  un  esperit  major,  un  cos 
transparent, capaç de reviure als morts, rondava per allà però, no era una ànima qualsevol  
de les que apareixen als contes infantils,era una ànima morta a la què li havien posat el nom 
de ''Nigromant''.

Per tal de combatre a l'esperit, la Terra va ''enviar'' a cinc mags: na Lara, en Sayron ,  
n'Aymlie, en Tenfact i en Yalon.

A  dins  la  cova  el  mal  conspirava  i  revivia  cossos  morts  com els  vells  ''Diables'',o  els  
repugnants ''Trolls''. Tampoc no hi podien faltar els ''Gegants de pedra''. Mentrestant a fora,  
la llum brillava i els cinc mags formaven grups de milers d'elfs,nans,cavallers,...

Com que els  mags habitaven a la selva dels  tigres,estaven molt  enfora de la Muntanya 
Solitària,que era el lloc on hi havia la cova. Hi havien d'anar amb cavalls o amb dracs,però  
els més llests anaven amb ''Tracitus'' (cavalls gegants amb aspecte de llops temibles per la resta 
de la població excepte per als seus domadors).

Pel camí cap a la Muntanya Solitària es varen trobar amb emboscades de tropes enviades pel 
Nigromant formades per trolls i diables. La batalla més difícil va ser la del ''Rei orco'' on 
varen estar presoners quaranta dies,temps en que la força obscura va tardar en enviar una 
gran tropa de diables.Aquí es allà on hi hagué greus problemes:

-El secret està amb tallar-li el pèl del cap -exclamà Sayron- és la única manera de que es 
rendeixin.

-Però tu,que et penses que són com els indis de l'oest?-es burlà Yalon després d'intentar l'acció 
insinuada per Sayron- el que has de fer és clavar-li un objecte punxagut de plata forjat al llac 
dels elfs.

-Que et fa pensar això? -demanà Aymlie amb un to de veu un tant curiós-



-El que em fa pensar això es que ja ho he intentat -respongué ell mentres mostrava un collar 
punxagut banyat amb plata i ara,impregnat amb sang.

-No m'has entès bé? el que jo vull dir es com has arribat a l'acció de clavar-li tal objecte?

-Ah,la resposta a la teva pregunta està amb que mentres que tu et burles de la gent de l'edifici 
''Piaht'', jo, estic estudiant i llegint llibres a la biblioteca ,a la secció ''Diables''.Un d'aquells  
molts llibres em va cridar molt l'atenció,no era un llibre qualsevol,era un llibre vermell com 



el foc,de fet vaig notar una estranya calentor! A la portada,hi havia la silueta d'una cova  
dibuixada  amb  color  negre  i  a  dins  la  cova es  podia  observar  el  rostre  d'una  cara  
infernal,amb uns ulls terrorífics injectats en sang.

-Moltes gràcies Yalon,m'acabes d'alegrar el dia.

-Ja tardaves en donar-me les gràcies Aymlie! De res...
En  haver-se  desfet  de  l'emboscada  diabòlica,els  cinc  mags  partiren  cap  a  la  vall 
insignificant,allà,varen trobar una sorpresa no molt agradable,un ou gegant,d'uns tres metres.

-Estam perduts-digué Sayron- segons els meus càlculs,crec que sé a quina espècie pertany aquest 
gegantí ou és d...

-No pertany a un drac,per favor,que estam a Epsakius,no a dins d'un conte d'en ''Geronimo 
Stilton''.

Aquest ou pertany a un dels terrorífics i presumptament estingits ''Gegants de pedra''.

-Igualment estam perduts perquè si l'ou fa tres metres no vull veure al pare.

-Això diga-li a ell mentres començes a córrer-digué senyalant un tros de pedra d'uns cent 
cinquanta metres-
Mentres corrien, a Tenfact se li va ocórrer tirar-se a un obscur abisme,acció que va dur a 
terme la imitació dels seus companys. Poc després d'haver-se tirat varen notar un cop,però no 
el del terra,era més suau,era el cop d'un Ternitor, era el cop del seu fi. Havien caigut damunt 
la mascota de l'infernal Nigromant, i per afegir-hi emoció,com no,devora i era Ell.
No varen tardar en morir com podeu suposar però...una llum va brillar eternament pels 
segles dels segles fins que un dia va erosionar. De dins ella va sortir un tipus d'humà mig  
transformat en un obscur cavaller.

Era l'única força capaç de derrotar al malèfic Nigromant,era la força que va derrotar-lo 
només erosionant de l'eterna llum.



*UNS DIMONIS DOLENTONS
Un dia na Salma i na Saliha anaven passejant per les pedreres del poble de Muro. Amb això 
na Salma se'n va adonar que havia perdut un penjoll molt bonic que li havia regalat la seva  
padrina.

Es van posar a cercar-lo però ni per aquestes.  No el trobaren de cap manera. De sobte 
sentiren uns renous que provenien del més profund de la terra. Na Salma es girà i veié uns  
dimonis que mai no havia vist anteriorment. El més gros duia al voltant del seu coll la joia  
que havien estat buscant.

Tots s' hi acostaren i les envoltaren, les dues al·lotes s'arrufaren i la por s'apoderà d'elles.
S'aturaren de ballar i el dimoni els digué que si durant uns dies feien de diables, podrien 
recuperar el penjoll que havia desaparegut. Arribà la nit de sant Antoni i les dues nines amb 
tots els dimonis anaren a encendre tots els foguerons dels murers. Dansaren tot el vespre fins 
que va arribar la claror del dia. Fou llavors quan se'n tomaren al fons de la pedrera. Na  
Salma i na Saliha esperaren que al dimoni gros els tornés el collar tan estimat.
 



*ELS DIMONIS QUE NO VOLIEN FER EL MAL
Fa molt però molt de temps, hi havia un poble anomenat:Muro aquell poble era molt guapo i  
un poc curiós. Els seus habitants eren molt bona persones però quan s'enfadaven s'enfadaven 
molt. En aquell poble i vivien unes persones molt dolentes que a ningú li agradaven, per que 
sempre feien mal.

Aquestes persones eren fill del diable el seus noms eren: dolentó diable i cuc. Ells feien lo que 
el seu pare deia no volien fer mal però el seu pare si. Ells varen quedar un dia per xerrar  
amb el seu pare i ells li varen dir papa no volem fer mal no volem que ses persones mos 
tenguin por volem que lis agradi ses nostres cançons i els nostres balls. El seu pare s'en va  
enfardar molt i lis va dir com voleu fer el bé si sou dolents. Ells ven tristos s'en varen tenir  
que anar.

Un dia va arribar una persona que es deia: Sant Antoni aquesta persona lis va dir als  
dimonis que no perdessin l' esperança, que segur algú dia podrien fer el bé. Els dimonis amb 
cara de sorpresa varen dir: No es vera, sempre hem de fer el mal! En Sant Antoni va tornar 
a dir: -No perdeu l'esperança.

Temps passat Sant Antoni, varen reunir a tots els habitants per que els dimonis poguessin 
xerrar amb ells.
 
Els dimonis varen pujar damunt l'escenari, i varen dir no volem el mal si no el bé tots els  
habitants varen dir per que no lis donam una oportunitat. I Deixam I que sigui una festa de  
Muro.

Per fí va arribar el 17 de gener tots els dimonis, molt contents, varen fer una gran festa amb 
cançons i uns balls espectaculars.



*ELS DIMONIS DE L'INFERN
Els dimonis són uns éssers fantàstics molt coneguts a les Illes Balears. La llegenda conta que 
un dia els dimonis varen sortir de la seva pedrera, tots menys el dimoni gros, conegut també 
com el Diable.

Les pedreres eren brutes, horribles i sempre plenes de foc. Un dia uns homes varen poder 
tancar el dimonis dins les pedreres. Però amb això al cap d'un temps els dimonis volgueren  
sortir i amb un explosiu va tomar la paret que els tenia tancats.

Tant va ser el renou que a l'escola sis nins varen sentir que el dimonis havien sortir de la 
pedrera. Van anar fins allà amb les bicicletes. Just quan varen veure tant de foc arribaren a  
ca en Toni a fabricar armes. Quan les van haver fabricades van anar fins la pedrera a  
lluitar contra els dimonis. Entraren dins la pedrera i els van matar a tots. De sobte la terra  
tremolà i es va fer un enorme forat negre. Començaren a córrer per tot arreu diables grossos 
de totes les illes.

Amb això tota la gent del món es va reunir per a lluitar amb tot el que tenien, fins que 
quan va estar calmada la batalla, els dimonis i els nins van fer un pacte: acordaren que els  
dimonis podien estar a les seves pedreres i sortir d'elles,  però si rompien alguna cosa no  
podrien tornar mai més a les illes.

Van fer el pacte i, com a agraïment, el batle va donar una medalla d'honor als sis nins. Van 
fer un festa amb tota la gent del poble de Muro per haver guanyat i el seu missatge va ser:  
“Els dimonis o tota classe d'éssers malignes, no tornaran a fer malbé al món”.



Els dimonis de la presó
Això era i no era una presó per tot tipus de monstres: Des de animals petits i fastigosos fins a 
dimonis o monstres gegants i inclús extraterrestres.

Un bon dia de sol i calor a la presó subterrània de les balears. El guarda de seguretat va 
quedar dormit amb un truc dels. Dimonis van aprofitar per ha embulla r les alarmes de  
moviment i les de seguretat.

Després un cop desconnectades les alarmes de la presó , els dimonis obriren les celtes de els 
monstres de la presó i van sortir de la presó i és van dirigir a la població.

Un cop allà els monstres menys un van tomar cases destrossar cotxes ,edificis ,fabriques...
Però un caça-monstres contractat per a el govern en uns 2 o 3 mesos els va caçar tots menys 
els dimonis.

El monstre que no volia fer mal a ningú es nomia  ́”Petersen” i volia o ferir-li un tracte al 
president.

El seu tracte era que ell caçava els dimonis a canvi de la seva llibertat.

Al principi el president no li va fer gaire cas . Fins que el president va rebre una cridada de  
part de tots els batles de Mallorca i li varen dir que fes alguna cosa.

El president no li va quedar cap altre opció i al final va decidir acceptar la seva proposta.
El monstre tot alegre va en busca dels dimonis i quan els va trobar els va atrapar i els va  
tornar ha una presó molt més reforçada i amb més sistemes de seguretat.



*DIMONIS ENRABIATS
Fa molt, molt temps, en època dels dimonis, la gent no tenia cura del medi ambient, i tot ho 
tiraren dins la pedrera, perquè ningú sabia res de la seva existència. Fins que un dia es  
cansaren i començaren a pensar un pla perquè la gent reciclàs. No se'ls ocorria res.

-Doncs, sortirem a fora i... -

-Farem foc fins que es rendesquin – va interrompre en Perdut.

Així va ser. Sortiren a fora i ompliren el poble de foc. N' Andreu, en Carles, n' Ade i na 
Cris, que eren uns nins molt aventurers foren a xerrar amb els dimonis.

-Què feis amb tot aquest foc?- preguntà en Carles, que era el més atrevit.

-Doncs... cremar el poble!!!!- digué en cregut

-Però, per què? Què us hem fet?- preguntà n' Andreu quan veié que en Carles havia estat 
tan atrevit

-No heu reciclat. I heu tirat tot el fems a la nostra cas, la Pedrera- digué en Perdut.

-Idò direm a tots els ciutadans que reciclin i nosaltres rentarem la vostra pedrera a canvi de 
que atureu el foc- digué n' Ade després de que n' Andreu i en Carles ja haguessen xerrat.

-Però com?- pregunta na cristina- des de l'ajuntament?

-Doncs... si fa falta, si- li contesta en Carles

-Val- digué en Banyut

Així va ser. I a partir d'ara tothom intenta reciclar.



 ELS DIMONIS ATAQUEN A MURO.
Això era un dia que feia molta calo en hivern. Ningú sabia el que pasava. Peró un nen que 
és  nom [Joan Miquel]va veure que de les  pedreres  sortien dimonis.  En Joan Miquel  tan  
assustat que és va amagar darrere una mata. Un dels dimonis li va trepitjar la ma, quant  
se'n van anar a cercar més dimonis. En [Joan Miquel] tot d'una va anar a caseva. Quan va 
arribar a caseva, els va dir  als seus pares. Als seus pares es varen assustar, ràpidament varen 
anar a veure el batle. El batle es va asusstar i es va anar tot d'una. Tothom se n'anà al camp 
i els dimonis es varen apoderar de Muro.

Però els habitants de Muro volien tenir les seves cases. Així que els varen envair, els pegaven
amb: troncs, forques... .Al final varen tornar a tenir les seves cases i cada any els dimonis 
ballen pels de Muro.

 



*LA CONQUESTA DIMONIAL
Un dia a una pedrera de Muro va cruixir un penya-segat. Cada dia s'anaven cruixint més i 
més i més, fins que un dia ennuvolat va explotar la pedrera. Això va provocar que els  
habitants d'un poble molt petit,amb pocs habitants i amb gent honrada i aventurera,del plà  
de Mallorca anomenat Muro, es refugiassin a dins casa seva i no sortissen per res. Plovien  
roques i s'esbucàven cases misteriosament.

Un dia, va sortir una flamerada d'allà on havia explotat la pedrera i va sortir un cuc 
gegant, amb banyes per tot el seu cos que amollava foc. Quan els habitants del poble ho veien 
desde darrera de les seves finestres, estaven horroritzats i morts de por. Aquest mateix gegant,  
al cap de pocs minuts, va donar la senyal de que sortissin els dimonis. Els dimonis eren  
feis,tenien banyes,bigots i eren vermells. Varen sortir de dins de les roques. Els dimonis varen 
sortir amb ganes d'imposar la seva llei a Mallorca.

Aquell mateix dia van anar a explorar el poble de Muro. Com que no varen veure res més 
que asfalt ja que tothom s'havia amagat ben amagat, es van dirigir cap a Sa Pobla. Allà  
ningú els esperava i van tenir una entrada fàcil.

La primera persona que van veure va ser una nineta de quatre anyets. El dimoni gros se li 
va apropar i la nineta va començar a cridar i a plorar de por. Això va fer que son pare  
sortís de casa seva i va fer entrar la nina a dins. Els Dimonis ràpidament van anar cap a la 
plaça de Sa Pobla i van veure un jove alt, no molt bonic i amb ganes de vacil.lar . Els  
dimonis el van agafar i entre tots el van dur fermat fins a un arbre a les afores del poble. Els  
Dimonis el varen interrogar i llavors el van engabiar amb la finalitat que els guiàs fins els  
altres pobles de Mallorca. Mentrestant, els dimonis van començar a fer por a la gent de Sa 
Pobla,  fins que al final,  aconseguiren que tots els  seus habitants es posassin a favor dels  
dimonis i seguissin la seves lleis.

El dimoni gros va manar els habitants que es dirigissin cap a Palma.Allà els va manar fer 
un castell per viure-hi tots els dimonis i per poder vigilar Mallora. Li van posar el nom de 
“Castell de Bellver” Però per acelerar la construcció del castell els dimonis varen partir a  
conquerir més pobles amb l'ajuda del jove que havien engabiat. El jove, els va haver de guiar 
per Mallorca per conquerir els següents pobles:

Manacor, Llubí, Santa Margalida, Santa Maria, Pollença, Alcúdia,..... Es a dir tots els pobles 
menys Muro, que era el poble que no havien trobat ningú.



Tots els habitants de Mallorca, anaven acudint a Palma i sol rere sol, sense descansar ni un 
segon, van aconseguir fer un bon castell. El seu regnat pareixia impossible de superar i era  
impressionant.

Un bon dia, un exèrcit de Menorca va intentar conquerir-los amb la finalitat d'aturar aquest 
desastre, però l'única cosa que van aconseguir va ser que els dimonis es quedassin amb el  
menjar i els vaixells dels menorquins, i amb uns quants menorquins.

Un dia, mentre els dimonis estaven al castell amb defensa, varen detectar un intrús abaix de 
l'altiplà . Els dimonis de cent en cent anaven caient mig estormiats, l'home els va ferir a tots  
amb llances. Només li quedava la Cucafera i el dimoni gros. El dimoni gros a damunt la  
cucafera, va sortir a defora i varen començar a lluitar. Després de cins dies de lluitar, la  
cucafera estava esgotada i l'home també, però al final l'home va tenir forces per clavar-li  
l'espassa. La cucafera va explotar en sang, pero la sang va desaperèixer, juntament amb el  
dimoni grós.

Tots els homes que havien estat posseïts per el dimoni gros, varen cobrar la seva vida real,  
varen tornar a ser normals, tot gracies al jove murer que havia sobreviscut a la conquesta. 

Hi ha gent que diu que encara hi ha restes de Cucafera escampades per Mallorca.



*ELS DIMONIS I EL MEDI AMBIENT
Hi  havia  una  vegada  un  poble  on  mai  havien  vist  un  cotxe  que  no  funcionés  amb 
electricitat. Mai havien vist fum, ni res que pogués contaminar. Un bon dia va venir un  
comerciant que els oferia tenir una central nuclear. Tothom deia que sí, menys tres nins que  
anaven en contra de la contaminació. I s'enfrontaren des del primer moment al comerciant  
però ell es va quedar al poble per convèncer al batle. Aquest poble es deia, Muro i els tres  
nins nomien Santi, Toni i Marti.

Un dia normal com tots,  el  batle va convocar una junta i van aclarir la proposta del 
comerciant. Van quedar que la construirien, però en secret a la gran pedrera demoníaca.  
Justament aquí els nins sempre hi anaven a jugar i se'n van donar compte.

Al cap de dues setmanes varen descobrir el que construïen i es van enfadar. Varen organitzar 
una revolta protestant. 

Al dia següent no va aparèixer ningú. L’endemà era festa i van quedar a jugar a la pedrera. 
De cop i volta van veure una ombra estranya al darrera d’una pedra van anar a veure el  
que era i es van trobar amb un dimonió petit amb unes banyes molt grosses i ulls petitons.  
Era de color vermell, amb el pèl de punta i estufat. En Santi va començar a córrer, però en  
Toni el va agafar per la gorra de la jaqueta i li va dir:

-Què fas? No veus que ens menjara?-li digué en Santi.

-Que ets betzol! No veus que té el turmell romput?-va dir en Martí.

-L’ hem de ajudar- va seguint dient.

-El meu germà té raó. Ell ens pot ajudar a engegar el comerciant- va dir en Toni.

-Un comerciant heu dit?AAAAAAAHHHHHH. On és? No contaminarà més si l’ agafo.-
va dir el dimonió.

-Quèèèèèè? Pots xerrar! Què deim, saps xerrar el nostre idioma?.-van dir tots.

-És clar, no sóc un babau,- va dir.



-Com que saps xerrar ens pots ajudar amb el problema que tenim?

-Síííííí, ho aconseguirem.- va dir.

-Però primer t’has de curar.-va dir en Toni.

Al cap de dos mesos van fer un pla per engegar al comerciant. Consistia en fer por als obrers 
perquè no fessin feina. I si que ho aconseguiren només hi va haver un misteri: que els nins  
van desapareixia amb el dimoni. Llegendes conten que el dimoni els va menjar, però altres  
històries contaven que van anar a córrer món i engegar als que contaminen i no respecten el  
medi ambient.



 
Viatjant al món de la fantasia.

Hi havia una vegada un món de fantasia, baix del nostre. Allà hi havia diferents regnes: el 
“Regne de les bruixes” on hi habitaven bruixes i animals capturats i encantats, el “Regne dels 
gegants” on hi habitaven gegants dolents i bons, el “Regne de les fades” on hi habitaven fades 
i criatures innocents, el “Regne dels trolls” on hi habitaven molts i, el darrer el “Regne dels  
dimonis” on hi habitaven dimonis dolents i animals capturats per menjar-los.

Entre tots aquests regnes, no hi havia manera de què hi hagués pau i sempre miraven de fer-
se la pua uns amb els altres.

La reina de les fades, na Purpurina, cansada de tot això, volia la pau en tots els regnes, però 
les altres criatures només volien governar tots els regnes, per poder-se fer amb tot el món de 
fantasia i així ser reis d'un gran territori.

Aquestes batalles estaven cansant a na Purpurina, per això, un bon dia va dir-li a la seva 
ajudant:
-Avui he après la decisió de què hem de cridar a l'elegit per salvar-nos d'aquest desastre.  
Dona'm el pergamí de les paraules màgiques!

Quan li va donar el pergamí va cercar ràpidament la fórmula màgica, l'obrí i digué:

-”MATIN MATUN MATAN. AQUEST MATÍ L'ELEGIT JO VULL AQUÍ”.

De  cop  i  volta  aparegué  en  Lluís,  un  nin  molt  intel·ligent  que  volia  ser  aventurer, 
però...d'on havia sortit?

Ell, quedà sorprès perquè no sabia on es trobava ni amb qui. Na Purpurina li digué:

-Hola Lluís, en aquests regnes governa la ira, l'enveja, les baralles,... cada criatura d'aquest  
regne intenta amb males formes governar el regne de la fantasia i fer-lo seu, per així tenir  
poder i governar i destruir aquest meravellós regne.

Na Purpurina li explicà tot el que passava i el que ell, com a missió, havia de fer. En Lluís  
acceptà totes les condicions ja que li agradaven molt els reptes.



Per al viatge na Purpurina li donà com a transport el Drac de l'Or, ell era gros el seu cos  
era tot daurat amb la panxa de colorins, era savi i molt simpàtic, també durant els viatges li  
agradava cantar cançons...

També un ésser estrany per acompanyar-lo a les missions, en “Polissó” era un gnom petitet  
molt simpàtic i divertit, les bromes li agradaven molt.

Començàren per el regne dels Trolls. Als Trolls bons lis varen dir que les bruixes, els dimonis  
i els trolls dolents volien conquistar l'altre món dels humans, ells anaren al palau de la reina 
i on quedarien allà fins que acabàs la batalla. Tots varen anar a acompanyar els trolls cap el  
regne de les fades.

Quan parlàren amb ells li digueren:

-Hola, bon dia soc en Lluís, he estat elegit per salvar aquest regne de la guerra que voleu fer 
per conquistar-lo. M'agradaria fer-vos saber que aquest món esta a punt de desaparèixer per la 
maldat que han creat entre les bruixes, els dimonis i vosaltres.

Allà varen donar allotjament per a tots en Lluís i en Polissó tambe es quedaren.

Per la nit en Lluís va somiar que la seva mare el cridava i li deia que era hora d'anar a  
l'escola de cop i volta es va despertar, era una fada que el cridava diguent-li que la reina el 
cridava i que era molt urgent.

Quan en Lluís va anar a parlar amb la reina li va dir:

-Els dimonis i les bruixes han destrossat el jardí de la màgia!!!!

El que va passar era molt urgent havien de solucionar aquest gran problema.

Varen passar dies i no va canviar res, en Lluís va dir:

-Jo ja vull tornar a ca meva, vull estar amb la meva família...

Els dimonis varen decidir anar a parlar amb en Lluís i la reina del comportament de les 
bruixes, es varen rendir, les bruixes eren massa dolentes. Això va ser una bona notícia per el 
regne ara només li faltava convèncer a les Bruixes perquè deixessin la guerra i que els regnes 



estiguessin en pau.

Els va costar però al fi pogueren salvar el regne de la fantasia, en Lluís va estar molt content  
del que va aconseguir.



*LES AVENTURES D'EN DIMONIÓ
Hi havia una vegada un dimoni molt bon al·lot. La qüestió era que volia estar amb els seus 
amics, però aquests eren tants dolents que no el deixaven estar amb la seva colla.
El dimoni bon al·lot, nomia Dimonió. En Dimonió era tan simpàtic que fins i tot tenia 
amics entre els humans.

Els humans eren molts ecologistes, però els dimonis embrutaven i feien desastres. En Dimonió 
tenia un amic humà, l'Antoni. Aquest era l'única persona que li feia cas.

Com tots, dimonis i humans, el que més desitjava en Dimonió en aquest món, era tenir 
amics: encaixar amb els altres, però ningú li ho permetia. Fins que un dia, en Dimonió va 
intentar ser dolent, per poder aconseguir que el grup l'acceptàs i poder encaixar. Però, això no 
ho podia suportar molt de temps: ell no podia ser dolent. A la fi es va decidir a parlar clar i 
els va dir als altres de la colla:

- Estic fart del mateix. Jo no canviaré per només estar amb vosaltres. M'heu de acceptar com 
sóc. Si no m'acceptau, és que sou purs. Mira jo me'n vaig i no tornaré mai. Adéu.

Antoni i en Dimonió varen ser molts bons amics tota la seva vida.

 



DIMONIS DE LES ILLES
Una vegada a un poblet petit anomenat Muro ,hi havia tres dimonions petits ,vermells,amb 
alguns granets a la cara i molt dolents. Que tenien com a somni poder conquistar Mallorca  
per a poder ser reis d' aquella illeta.

Però con que ells eren massà pocs decidiren anar a cercar-ne més per a tots els pobles com 
(Inca,LLuc Sa Pobla Estellencs...)

Quan ja  tenien molts  dimonis  de  tota  classe:Prims,alts,grocs,vermells,dolents  rossos,negres, 
prims ..es van possar a fer feina i establir un pla d' atac per poder conquistar l'illa.

Van començar a tirar coets i bombetes i a explotar coses a fer mal a la gent etc.

La gent estava assustada hi va haver molts ferits feia pena veure aquella cosa tan terrorifíca.

La gent demanava ajuda però ningu podia escapar d'aquell horror.

Fins que un bon dia els habitants dels pobles van veure una llum que venia de Eivissa i 
resultava  que  es van  juntar  i  fer  una  guerra  de  les  altres  illes  (Eivisssa  Menorca  i  
Formentera).S'havien juntat per tal de ajdar la gent de Mallorca del horror . Entre tots van 
deixar destrossats  als  dimonis  abtuts.  Van dir  que tornarien però ....  l'important  es  que  
haviem guanyat la guerra ¡ els ocells tornaren a cantar i el cel tornava a brillar.

Gràcies a la unió de totes les illes i la lluita dels nostres avantpassats nosaltes vivim en un 
món en el que els dimonis no existeixen ... però qui sap si algun dia es vengaran i seguir la  
promesa .Qui sap!



*DRACS CONTRA DIMONIS
Els dracs i dimonis estaven enfrontats. Els dracs volien les Illes per fer un santuari per a tots 
els dracs del món, però als dimonis no els agradava la idea. Així va començar la lluita per 
les Illes Balears.

A l ́infern, un lloc rocós i calent, un dimoni roig anomenat Clivell s ́estava preparant per 
comparèixer a la lluita. Tenia dues ales enormes i una coa punxeguda.

Quan els dos exèrcits estaven preparats per a la batalla, en Clivell va acabar de posar-se unes 
ungles de metall que feien més mal que les ungles de veritat.

Es va acabar el temps de les paraules i començà la lluita. En Clivell va lluitar amb un drac 
molt gran, però a la fi va acabar amb la seva vida.

Va passar unes quantes hores quan l ú́ltim drac va caure mort.

Els dimonis havien guanyat!!!

Ara, gràcies als dimonis les Illes Balears estan segures.



*HISTORIA DE UN DIMONI
Això era i no era un dimoni tant dolent que es va escapar de l'infern, per que es ficaven amb 
ell pel tamany de ses seves banyes. Aquestes, eren tan llarges com es bastó d'un pastór Per  
això els altres dimonis li deien “el dimoni amb les banyes més grosses del món”.

El  dimoni  un  dia  va  arribar  a  un  petit  poble  anomenat:  MURO.  Els  habitants  li 
cantaven..........”Dimoni banyut a l'infern no t'han volgut”... El dimoni es va enrrabiar molt 
i va començar a persseguir a la gent.

Però com els  carrers  eren molt estrets,  no podía atrapar a ningú,  per que les  banyes  li  
quedaven enganxades a les parets.

Amb el temps li va fugir l'enfat i com que es sentia tot sol va pensar una manera de fer-se 
amic de la gent.

Cada vegada que el veien, la gent partia a correr i no podia ni saludar-los. Despres va tenir 
una genial idea: Va possar cartells per tot el poble anunciant un concurs de disfresses de  
dimonis. El dia elegit tota la gent del poble va anar a la plaça disfressada....................... Hi  
havia molta gent disfressada i tots de dimonis. Així ningú el va reconèixer. Varen estar tot el 
capvespre jugant i quan varen entregar els premis resultava que hi havia un altre dimoni  
amb les banyes més grosses encara entre la gent . Desprès d'això la gent va deixar de tenir  
por als dimonis i cada any, el dia de Sant Antoni celebren una festa . El dimoni es pot  
juntar amb els veinats sense que cap d'ells surtin correns.



*EL PRINCIPI D'UNA HISTÒRIA...
Què era allò? No ens ho podíem creure. Un dimonió que, si més no, aparentava la nostra 
edat.

No era com el descrivien a les rondalles. Era un noi com tots els altres. Anava vestit tot de  
negre, amb el pel roig i els ulls d'un vermell molt intens. Les dues coses que el distingien dels  
altres  era  que  tenia  dues petites  banyes  amagades  al  cap  pels  cabells  i  una  coa  que  es  
dissimulava en la foscor.

N'Andreu parpellejà per deixar clar que no s'ho creia. Na Cris s'amagà darrera en Carles i jo 
em vaig quedar paralitzada. Teníem por, molta por. Per què hauria dit que anéssim a la  
pedrera de nit? Era una cosa sense sentit. Què esperàvem trobar? Doncs... el que havíem  
trobat. Encara que no pensàvem que ho faríem, perquè, bé ,era un dimoni..., doncs, ens hi  
acostàrem. N'Andreu va ser el primer en reaccionar, seguit per en Carles i jo. Na Cris sense 
adonar-se'n va caminar cap a ell. Nosaltres no sabíem el que feia.

Quan va ser a tocar del ésser li va dir:

-Qui ets?- La criatura se la mirà de cap a peus i respongué:

-''Cendre''

-Cendre?-demanà ella -Amb ''e''?

-Sí-El seu to era sec, molt sec...com la cendra.

Nosaltres ja ens havíem acostat i escoltàrem tota la conversa.

-Què ets?-demanà en Carles-D'on véns?

-Sóc un dimoni, vinc de l'infern.

-I per què ets aquí?

-No ho puc pas dir...



-Va... digues-ho...

-D'acord...-vam notar com es relaxava. Quan va xerrar la seva veu era més suau.

-Vénc per castigar els qui no reciclen.

-Nosaltres reciclam!-va assegurar ràpidament n'Andreu

-És tard. Per què no sou a casa?-Va demanar de cop i volta. Vam mirar el rellotge:

– Què tard!!! Ens fa més por la mare que els dimonis!
–

La nit següent vam tornar

-CENDRE!-el vam cridar i d'entre les roques aparegué un cap com el de un drac, darrera  
aquest unes ales, un cos i una coa. Després va sortir en Cendre.

-Què és això?-Demanà na Cris.

-Nom Cuca. Bé, Cuca -Fera

Ens vam acostar per tocar-la. Era simpàtica. Era l'ànima de foc.

-Vull fer un grup- va seguir- on tots els dimonis vulguin reciclar.

-Com us direu?- demanà en Carles que sempre feia preguntes adients.

-Els dimonis de ''Sa Pedrera''.

-Qui sereu?-va continuar preguntant en Carles.

-Contava amb vosaltres...ens miràrem: n'Andreu somreia, a en Carles els ulls li brillaven d' 
emoció, na Neus es mossegava el llavi inferior, però es veia que li agradava la idea.

-No et deixarem tirat.-vaig respondre- pots contar amb nosaltres de sobres.
Els altres feien una rialla d'orella a orella.



-Però com ens lliurarem dels pares?-demanà na Neus.
-No us preocupeu per això. Està tot pensat. Aneu a casa a posar-vos roba còmoda i duis 
provisions... les necessitarem.

20:00h

-Hem de travessar allò?-va demanar na Neus senyalant el forat del qual acabava de sortir en 
Cendre.

-Es l'únic portal que hi ha a Muro, bé, a Mallorca- respongué aquest.

-Està bé...-es resignà ella.



Travessaren l'un darrera l'altre, en fila índia. Quan sortiren van veure una cosa que els  
deixà bocabadats: el cel era de color vermell. La resta de les coses eren pràcticament iguals a 
les del seu món.

-Increïble...-vaig murmurar.

-Això és genial!- cridà n'Andreu.

-Aquest lloc em sona...- digué en Carles.

-És clar que sí , és Muro- respongué na Neus.

-No exactament -explicà en Cendre- Això és com un món paral·lel, però habitat per dimonis. 
No us preocupeu, aquí no us faran res. Veniu a la plaça i de seguida arribaran els voluntaris.
El poble era idèntic al nostre. Ens passàrem tota la nit entrevistant voluntaris. Es veia que 
els preocupava el medi ambient. Al final n'hi havia onze justos, 2 dones i 9 homes.

- Com que ens heu ajudat, vendrem cada Sant Antoni a Muro per agrair-ho i us donarem 
dotze dels altres voluntaris per a la vostra escola.



I compliren la seva paraula! Vaja si ho van fer...



*EL DIMONI GROS.

Això era i no era un poblet anomenat Muro situat a Mallorca.

A aquell poble,hi havia un parell de persones que eren molt dolentes i que s'anomenaven
Guillem,Toni,Joan,Pere i Andreu. També hi havia dues dones que el seu nom era Maria i 
Catalina. Ells i elles, es dedicaven,dia si,dia no, a fer destrosses pel poble, assustar als seus  
habitants,insultar a la gent major quan passava pel carrer,rebentar cartells,pinxar les rodes del 
cotxe,amollar coets el vespre, toca la campaneta de les cases...
Passaren els anys i aquelles persones tan dolentes tornaren majors. Ja no tenien ganes de fer 
res ni de fer destrosses pel carrer. Ells es sentien més cansats i per això ja no molestaven tant  
a la gent. Per això la gent d'aquell poble va decidir fer una gran festa perquè ja no veien  
grans catàstrofes pel poble. El dia disset de Gener,tots set es moriren i la gent no ho podia  
creure. Tothom etava contenta,i cada any feien una gran festa per celebrar-ho. Varen passar 
quatre  anys  i  el  dia  quatre  de  febrer  aquells  personatges  malèfics tornaren  a  ressucitar.  
Aquelles set persones començaren a rebentar les tombes. El guardia del cementeri va veure 
que no eren humans,eren dimonis d'aquells anys enrere que tant vien fet pel poble.Aquel 
home va cridar a la gent del poble.

La gent estava assustada perquè quan sortia al carrer els cemaven els cotxesi amollaven coets.

Un bon dia quan va caure el vespre,tots els dimonis passaven la nit a una pedrera,i la gent  
va decidir anomenar-los “Dimonis de la Pedrera”. Va arribar un ia que la gent es moria de 
fam perquèmaquell poble era pobre hi havien de robar per sobreviure.Però una persona que  
era cosí d'uns dels set malèfic va decidir enfrentar-se a ells.Quan va sortir tots els dimonis el  
vàren acorralar i ell va dir que vengus el dimoni gros.Quan va ser allà li treia deu caps,les  
mans parexien cordes de llargues que les tenia,les cames les tenia el doble de grosses i dins els  
ulls tenia com a foc per dins.Ells dos vàren fer un acord,els dimonis nomes sortirien a les  
festes i així la gent podría viure i estiria mes feliç.



*EL DIMONI GROS
Hi ha via una vegada el dimoni gros que dominava els dimonis era com el comandat de tots. 
Els altres dimonis quant el veí han tot duna hi anaven i feien els que hi els i dellà. Un dia  
un home passejant pel carre va veure els dimonis que anaven pel poble i aquell pobre home se  
va disgustar i va comentar a corre cap a ca seva. Va córrer cap a ca seva els dimonis el  
varen veure que entrava din Cases hi els dimonis varen començar ha corra fins el portal de  
case de aquell pobre home, i començaren a pegar coces ala porta fins que es cansaren i san  
anaven a l'infern.

El dia següent el dimoni gros va pegar un ''siulo'' hi tots els dimonis com paregueren amb un 
segon els va crida per què va veure que la policia el volia capta i els dimonis es varen posa  
contra la  policia  hi  varen començar a pegar-se  i  els  dimonis  varen deixar ferits  tots  el  
guàrdies, dues hores mes tard varen venir moltes forces ermades hi els dimonis san varen  
senar cap l'infern.



*Una història de dimonis
Els dimonis són uns éssers fantàstics que poden viure en qualsevol lloc,tan davall terra com 
en un pou,etc. Un dimoni pot ser de qualsevol tamany, també poden ser llejos amb arrugues, 
dolents, bons, però també tenen enemics: la gent que no els fa cas. En Miquel no va fer cas i 
un dimoni que es va posar histèric i el va segrestar, el s'en va dur davall terra i cap Sant  
Antoni no els va molestar mai més. NO HO ENTENC.

En Miquel els tenia por i va dir : ́  ́Mai molestis a un dimoni ́  ́ .Un dia es va anar d ́  
excursió a la pedrera amb la classe es va extraviar i va caure en una caverna on havia molts  
de dimonis que tenien un pla secret per destruir la terra i en Miquel els havia comptat als  
seus companys i als mestres.  Al principi no el creen però quant el professor va veure el  
dimoni va cridar tots a l'autobús.



*El dimoni perdut.
Hi havia una vegada un dimoni que tenia trenta anys i el seu nom era Tiron.
Tiron vivia en un poble on es localitzava un castell molt gran , pintat de color vermell , 
portes de color vermell mesclat amb el negre i finestres on es veia tota la ciutat. En aquell  
castell hi vivia Na Lluna i en Dolent.

Na Lluna i en Tiron se'n varen anar a fer feina , però en Dolent volia sortir a jugar amb 
els seus amics. En Dolent va dir :''sortiré de casa i vaig a jugar amb els meus amics''. Els dos 
amics d'en Dolent es varen perdre pel bosc.

Els seus pares es varen passar tot el dia fent feina i quan varen arribar a casa , no sabien on  
estava.

Cercaren en Dolent per tot el castell però no el van trobar.

Tiron va anar al bosc a veure si els nins estaven allà. En el bosc hi havia mols de llops.

En Tiron va tardar dos dies i dues nits però , finalment , no els va poder trobar .

Els dos nins acompanyaven en Dolent , tenien por que els llops els atacassin , però en Dolent  
no tenia por perquè venia de l'infern i podia treure foc per la boca sense cap problema. Els  
tres  nins  varen  començara ,  i  de  tant  de  caminar  ,  varen  trobar  una  casa  que  esta  
abandonada. Els nins hi varen entrar , i de sobte , una llops els va atacar. Tengueren sort  
perquè els llops eren d'una dona que vivia en el bosc i tenia dos llops per vigilar-li la casa per  
si venia algun intrús.

Els nins varen tenir fam i varen anar a la cuina per menjar. Després varen anar a dormir a 
la casa de la senyora però els nins creien que la casa estava abandonada.

Al matí la dona va venir i va veure tres nins que dormien i els va despertar. Els nins es 
varen assustar , però la dona els va dir :''No tingueu por , jo vos duré a casa vostre''. Els  
nins a la vagada li varen dir:''Gràcies''

Quan la dona els va dur a casa , els pares d'en dolent li varen donar les gràcies a la dona i  
la va convidar a menjar amb ells.



Tots varen ser feliços per sempre.



*LES PEDRERES DELS DIMONIS
Era un dia normal i corrent del 1947, com tots els altres a Muro. El sol brillava, una 
fresqueta acaronava la pell i els ocells feien carusses als cucs que s’havien de menjar.

Com sempre, en Joan, un nin alt, de pel morè, ulls marrons, es disposava a anar a jugar 
amb els seus amics a la pedrera. Quant hi varen arribar, van veure que algú havia deixat  
una bossa de fems allà. Els nins la van agafar i la van dur al contenidor que li corresponia.  
Tot  d’una en acabar  van començar  a  jugar a  conillets  amagar.  S'ho  passaren molt  bé.  
S'amagaren darrera roques de marès farcides de restes d'un temps molt llunyà.

Més o manco a les set i mitja de la tarda acabaren, i de seguida tornaren a casa seva, ja que 
tenien com a hora límit les set. En arribar, a tots els varen renyar. Els seus pares eren una 
mica feixucs amb les normes, així que fins dos dies no podien tornar a les pedreres.

En estar lliures del càstig hi varen tornar a jugar allà i una altra vegada varen trobar fems,  
però  aquesta vegada  n'hi  havia  molt  més.  Els  nins  ho  van  dur  al  contenidor  i  varen  
continuar amb el seu quefer, que era jugar a amagatons.

Un dia més, hi anaren a fer esplai, però aquesta vegada no veren una bossa, ni dues, ni 
tres... en varen trobar unes quantes dotzenes! Ja n'estaven farts.

Varen anar a l’Ajuntament a demanar que prohibissin tirar residus a les pedreres, en realitat 
ja estava prohibit, però ningú en feia cas.

Per molt que no volguessin fer-ne cas de la norma, ells volien jugar en un lloc en condicions.  
Però no podien moure tant de fems. Jugaven a les zones més netes. I, sense voler, na Maria,  
l'amiga den Joan, una nina de pèl arrissat i ros, va caure per un forat. No podia sortir-ne.  
Així que, “Si no pots tornar enrere segueix cap endavant”. I així ho va fer.

Era estrany perquè enlloc de fer-se més obscur i fred al seu pas, es feia més lluminós i càlid,  
fins que va descobrir l'amagatall dels Dimonis de sa Pedrera, unes criatures d'extrem terror.

Els dimonis, en assabentar-se del conflicte de medi ambient, es van reunir per proposar idees  
per tal de que deixessin d'embrutar les seves estimades pedreres. Així que varen sortir al carrer 
a demanar pacíficament que deixessin d'embrutar-les. Els habitants de Muro no en varen fer  
cas. Van fer el seu dia a dia com sempre i seguien tirant les seves deixalles a la pedrera.



Els dimonis van muntar una reunió amb tots els Éssers Mitològics de les Illes Balears. Hi 
varen assistir fameliars, barruguets, follets, fades, bruixes, dimonions i dimonis. Varen pensar: 
<<Què farem si aquests no deixen d'embrutar les nostres pedreres?>>. I un va dir: <<Ja ho  
sé!>>, i va explicar la seva idea.

Els dimonis varen tornar a sortir i van fer una advertència: si  no en feien cas del seu 
objectiu de tenir cura de les pedreres, enviarien una plaga de Fameliars, unes criatures que 
són molt dolentes. Els habitants de Muro seguien sense fer-ne cas. Els dimonis, com havien  
advertit, varen enviar una plaga de fameliars. Al principi crearen un poc de pànic, però se  
n'adonaren que si els donaven feina no el molestarien. Així va passar, els hi donaren feina.  
Per tant als habitants de Muro els anava bé, perquè els fameliars els feien feina gratuïtament.
Les criatures de les pedreres, encara més enfadats els hi varen dir: “Si no deixeu de tirar fems 
us enviarem Barruguets, que vos crearan molts de problemes”. Els habitants de Muro tampoc 
en varen fer cas. Seguien tirant-ne fems a les pedreres. Pareixia que no se’n preocupaven gens. 
A més ara, s'havien avesat i en tiraren altres llocs també.

Els dimonis ja estaven molt, però molt enfadats, i la seva darrera advertència va ser: “Si no 
deixeu de tirar fems allà on no toca, sortirem amb les forques i el foc i cremarem el vostre  
poble”. Els habitants de Muro se'n reien a cara alta, no els veien capaços de fer-ho.

En Joan i els seus amics, en veure aquella despreocupació dels habitants de muro davant els 
dimonis, van sortir enmig de la plaça amb un aparell d'amplificació de veu endollat a la  
corrent elèctrica i varen pronunciar les següents paraules: “Habitants de Muro, no tireu les  
deixalles allà on no toca, us costa tant anar al contenidor i tirar-ho allà? Es què no sabeu el  
poder que tenen els Dimonis de Sa Pedrera? No hi tireu més les deixalles a la pedrera, no es 
tan difícil, per favor”.

Després de sentir aquelles paraules, alguns dels habitants de Muro decidiren no tirar fems si 
no era al contenidor. Els altres s’ho pensaren, però tardaren massa. Els dimonis ja arribaven 
i estaven a punt de començar, tenien les forques preparades amb foc a les puntes, garrots plens 
de gasoil, tan sensibles que un petit copet ja els faria explotar, explosius, míssils, etc. Estaven 
al centre del poble just al centre, quan en Joan va sortir allà davant a demanar clemència als 
dimonis, que els donessin una altra oportunitat.

També els prometia que recollirien tot el fems i no en tornarien a tirar allà on no toca. La 
resta de gent es va unir. Els dimonis es miraren a la cara i van acceptar però amb una  



condició, que també demanessin perdó.

La gent va demanar perdó als dimonis, varen anar a recollir el fems i aprengueren la lliçó.
Conten que, avui en dia, el descendents d’en Joan segueixen jugant allà a amagatons amb els  
seus amics, però ningú sap qui són.

 



*Els tres dimoniots
Això era i no era fa molts d'anys, un poble petit situat devora un riu. Aquest poble era molt  
avorrit, mai tenia festes. Ningú sortia al carrer a jugar .Era un poble on hi havia molta  
tristesa.

En aquest poble, hi vivien tres dimoniets que eren germans. Un era el cap gros. A ell l  
ágradaven les batalles. En dolentó ,era el més petit. Ell sempre anava a la seva bolla. En  
cremadet,era el més gran i el més simpàtic.
 
Els dimoniets, cansats de tanta tristesa, volien fer festes al poble, divertir les persones i anar a 
tocar les portes de la gent per fer-los sortir de les seves cases, Així hi tot, però, les persones no 
feien cas a ningú... i la tristesa continuava.

Un dia, va arribar al poble un nin anomenat Miquel i va dir:

- Nosaltres som persones, sa vida no es massa llarga, heu de divertir-vos!

La gent, a partir de llavors,va estar molt contenta perquè els dimoniets varen fer una bona 
feina per ells.

Els tres dimoniets estaven contents perquè al final les persones havien canviat. Hi havia 
moltes festes i l'alegria no faltava al poble.

Un dia, va arribar un diablet al poble amb el seus treballadors .Era molt simpàtic i molt 
divertit. Quan va veure aquell poblet, va tenir ganes de fer alguna cosa per als seus habitants 
per això varen decidir crear un ball tradicional.

Per això cada any, i encara a hores d'ara, es balla aquest ball per recordar aquells dimonions
que tant ajudaren al poble.

I conte contat, conte acabat!



*VA DE DIMONIS
Els dimonis són uns éssers fantàstics que utilitzen forques molt grosses amb les que fan molt 
però molt de foc. Amb les forques es passegen en pels carrers de molts de pobles mallorquins  
intentant fer por a la gent. Porten uns caparrots molts grans, amb unes llargues banyes.

Però passà que un any, el dia de Sant Antoni els dimonis no volien sortir i la gent els va  
haver d ́anar a cercar a les seves pedreres de Muro i els hi van dir:

-Sortiu dimonis! Sortiu!

Contestaren els dimonis emmaleïts:

-No sortirem de les nostres pedreres!

-Heu de sortir perquè avui és la festa de Sant Antoni. Que no recordeu que avui és dia 17 
de gener?

-Avui? No ens recordam!

-Com se us ha pogut oblidar una festa tan important com aquesta en la que vosaltres en sou 
els rotagonistes?

 



*LA VENJANÇA DELS DIMONIS

Hi havia un vegada, un petit poblet a la muntanya. Aquest poble es deia Muro, era un poble 
molt conegut per les persones d'altres llocs, però aquella gent que no era de Muro, no sabia el 
que va passar. Antigament als anys 70, un dia els dimonis de la pedrera varen aconseguir  
escapar d'aquell forat oscur on vivien d'amagat. Era de vespre i els dimonis sortiren. La gent 
no es donà compte i els dimonis començaren a fer destrosses com per exemple: destruïren  
granges,mataren vaques i ovelles...

Quan la gent despertà veren el que va passar, i foren cap a l' ajuntament enfadats dient:

-Però què ha passat aquí?.Això no és normal !

-M'han espanyat la meva granja-.digué un agricultor.

-S'han menjat les meves vaques i cabres-.digué el ramader del poble.
I així un per un. Al cap d'un any els dimonis sortiren una altra vegada de la pedrera, varen 
anar cap a l'ajuntament amb la ''Cuca-fera'',la seva bèstia de l'infern i el rei dels dimonis  
digué:

-Murers i Mureres, sóc el rei dels dimonis i avui dia 17 de gener us dic que mai es podrà 
oblidar perquè serà la conquesta dels dimonis del poble de Muro. Després seguirem amb altres 
pobles i ciutats de Mallorca. Aaaaaah! Aaaaaah!-rient.

Així el rei dels dimonis dugueren la Cuca-fera,la amollaren i el terror s'escampà per tot. La 
gent ràpidament es ficà dins les seves cases,tancaren les finestres i els portals, i en aquell petit  
poble pareixia que no hi havia ni una sola ànima ni viva ni morta. Després els dimonis se'n  
anaren a l'infern i dugueren tots els monstres que hi havia allà. El petit poble de muntanya  
de Muro es convertí amb el poble dels terror. Una nina de 8 anys sortí al carrer i li esperà 
una sorpresa. Els monstres se l' endugueren cap els dimonis i ells la sacrificaren en nombre de 
la seva bèstia la Cuca-fera.
De sobte  el  dimonis  destruïen l'ajuntament de  Muro.  Al cap d ́ una estona el  Murers  i 
Mureres decidiren enfrontar-se contra els dimonis per guanyar la seva llibertat i quedaren el  
divendres 1 de febrer a la plaça Comte d'Empúries a les 5:30h.

Quan comença la batalla els dimonis eres mil-dos-cents i els Murers mil tres-cents encara així 



els dimonis guanyaren el primer pic però el batle de Muro Martí Fornés digué:

-Pot ser que mos hageu guanyat un pic però el pròxim el guanyarem noltros!.-

-No ho crec Martí. AaaaaH! Aaaaaah!

Quan arribà la segona batalla els dimonis aquesta vegada eren cent vint-i-dos i els Murers 
tres-cents. Aquesta vegada els murers guanyaren però el rei dels dimonis digué:

-Murers , murers ,murers-

-I què passa amb ses mureres!- digué una dona grassa i vella.

-Idò d ́acord. Murers i Mureres! encara no heu guanyat. Anam dos a dos. Aaaaah! -Contestà 
el rei dels dimonis.

-Idò farem la darrera batalla de totes ,qui guanyi es quedarà amb Muro i els qui perdin seran 
els seus servents. -Digué un nin d ́11 anys que era el germà de la nina que va ser sacrificada.

-D'acord així ho farem-contestà el rei dels dimonis.

Quan arribà el dia els Murers només eren vint-i-cinc i els dimonis cent -vint-i-sis. Començà 
la batalla  i  de  vint-i-cinc  Murers  en  quedaren  deu  perquè  els  altres  quinze  quedaren  
acollonats i se'n anaren cap a les seves cases. La batalla no tenia més remei i començà. El  
poble esclatà en foc, les cases incendiades i les persones que no estaven participant a la batalla 
varen haver de ser evacuades.

Els Mureres començaren a lluitar i un de ells resultà ferit i el se  ́n van haver de endur i ara 
només eren nou murers però de sobte en Miquel, un nin de deu anys se li va ocórrer una  
idea i la digué:

-Per què no convivim tots junts com si formassim una família?-

-Es veritat podríem fer que aquest petit poblet de muntanya es convertís en un poble on els  
dimonis i les persones conviurien juntes.-digué el ramader del poble.

-D'acord.-Contesta el rei dels dimonis.



Al cap d'uns dies els dimonis i els humans començaren a reconstruir el poble. Fins que quedà 
un poble meravellós i espectacular.

Conte contat, conte acabat, si no és mentida serà veritat.
FI!
 



EL DIMONI DE L'INSOMNI

En Toni estava a casa, assegut al sofà, cabotejant de son, tractava de no adormir-se. En la 
seva cara es marcaven unes ulleres fosques, i els seus ulls estaven vermells. Per dormir poc,  
també estava prim i feble.

N'Antoni volia dormir però, cada vegada que ho feia una mica, el despertaven: les mans 
d'un ésser desconegut el sacsejaven bruscament fins que el despertaven. Ja despert podia sentir 
uns dits gelats sobre les seves espatlles o prenent-lo d'un peu, però en obrir els ulls descobria 
que estava sol i deixava de sentir l'adherència de les mans.

N'Antoni temia adormir-se i tornar a sentir aquesta cosa, el que fos, el que s'aferrava amb 
força i el sacsejava. S'imaginava quin tipus de criatura podia ser: Seria un fantasma?,  Un 
dimoni?,... quin aspecte tindria? Segurament seria una cosa repulsiva.

Ja feia dues setmanes que era turmentat per aquesta criatura que no podia veure, per aquest  
ésser que no el deixava dormir i que, poc a poc, l'estava matant.



Seguia assegut al seu sofà,  amb els  ulls  ben oberts,  escoltant  una remor al  sostre:  havia 
començat a ploure. La nit estava molt avançada i els pocs sons que arribaven de la ciutat 
varen ser tapats per la remor monòtona de la pluja.

Es va adormir sentint aquell  so tranquilitzador i  va començar a somniar amb un prat 
lluminós i verd. En el somni va caminar fins a un rierol cristal·li que corria alegre entre 
aquell prat de somni.

Es va despertar en sentir com els dits es passejaven pel seu cabell. N'Antoni es va esforçar en 
no obrir els ulls, encara que va sentir una ma que lliscava fins a la seva espatlla i després el  
començava a sacsejar. N'Antoni comprengué sobtadament que aquella cosa només podia fer-li 
mal mantenint-lo despert. Va estrényer els ulls per no obrir-los i va intentar adormir-se 
novament, pensant en aquell prat i el rierol cristal·lí.

Quan va aconseguir adormir-se novament va sentir una gran pau: havia vençut al dimoni 
de l'insomni.


