Rondalla: Sa Creu d’en Ribes
Això era una vegada en Joan d’en Ribes. Com
cada dia s’aixecava abans de sortir es Sol.
Calentava sa llet as fornells de sa cuina, agafava
unes llesques de pa, feia unes sopes, les posava dins
s’escudella, hi posava sa llet bullint, l’ensucrava, se
la prenia i se n’anava a treballar as seu bosc per
fer-hi fusta.
Encara embrunit agafà sa destral i cap es bosc
manca gent. Arribà as lloc on ha de tallar es pins i
comença a treballar. Venga un cop i un altre i un
altre... Havia de suar molt per tombar un pi.
De seguida hi compareix un home alt, prim i un
poc estrany. Per cada destralada tombava un pi. A
n’en Joan se li va posar sa carn de gallina i sentia
pudessina de sofre. Tots dos continuaren tombant
pins fins a s’hora d’esmorzar.
En Joan es va asseure damunt d’una pedra, va
agafar un bon tros de sobrassada, botifarra, una
bona llesca de pa i... nyam, nyam, bones mossegades.
S’altre home va fer sa mateixa cosa, però en
comptes de sobrassada, botifarra i pa va menjar
ferradures, claus i punxes.

En Joan no va dir res. As solpost se’n va anar
cap a casa i al sendemà quan va tornar as bosc a
tallar pins encara va olorar sa mateixa pudor de
sofre.
En Joan va malpensar i per por a sa por va fer
una promesa de construir a aquell lloc una petita
església per a resar-hi al Bon Jesús, no fos compte
que aquell homenàs fos el dimoniet.
Ara, a Santa Eulària des Riu, la coneixem com
Sa Creu d’en Ribes.

Llegeix:

Les rondalles són petits
contes tradicionals
d’Eivissa i Formentera.
Els personatges que surten a
les rondalles són uns éssers
petits i fantàstics:
BARRUGUET, FAMELIARS, FADES,
BRUIXES
Als barruguets els agrada

• Contesta:
Què menja en Joan?

Què menja el dimoniet?

Què va construir en Joan?

En quin poble està Sa Creu d’en Ribes?

• Fes un petit resum de la rondalla

• Fes un dibuix de la rondalla

• Llegeix i aprèn sobre les rondalles

