
La fada Morgana

Això era la Fada Morgana, que era reina i molt sabuda. Just tenia un fill, 
que era més sabut que ella i nomia Beuteusell; i no volia que se casàs 
en no ser amb una al·lota que sabés tant com ell.

En Beuteusell se veia apurat de tot perquè no en podia trobar cap que 
fos tan sabuda com a mare volia.

Cerca qui cerca una al·lota així, a la fi n’hi acusen una que nomia Joana, 
bona al·lota de tot, més viva que una centella i garridíssima.

Crida son pare, li dona una bossa plena de dobletes de sis i de dotze 
lliures, i li diu:

—Vull la vostra filla per casar; però per trempar els orgues, demà mateix 
la vos heu de carregar en el coll, i anar-vos-ne pels cap de cantons cridant 
ben fort: «Què em diran, què no em diran de ma filla Joana, que sap 
més que la Fada Morgana?»

Aquell homenet ho fa així; l’endemà se carrega la seva filla Joana, i ja 
és partit a córrer tota la ciutat, i crida qui crida a cada cap de cantó:

—Què em diran, què no em diran de ma filla Joana, que sap més que 
la Fada Morgana?

—Què em diran, què no em diran de ma filla Joana, que sap més que 
la Fada Morgana?

Una criada de la reina sent aquell homenet, i a se’n va a contar-l’hi.

—Senyora reina, li diu, hi ha un home que crida pels caps de cantons que 
la seva filla, que ha nom Joana, sap més que Vossa Reial Majestat!

—Feis-lo pujar a l’acte! –diu la reina.

Hi va aquella criada i diu en aquell homenet:

—La senyora reina diu que hi pugeu.

—Jo i la filla, o jo tot sol? –diu aquell homenet.

I van a demanar-ho a la reina, que diu:

—Que pugin tots dos!

Aquell homenet se descarrega la filla, i pugen tots dos a la reina.

—Bon dia tengui, senyora reina, amb la companyia! –diuen tots dos, 
quan se veuen davant la Reial Majestat.

—És això la vostra filla? –demana la reina a son pare.

—Sí, senyora reina, per servir-la! –diu ell.

La reina la se mira de cap a peus, i no li féu mals averanys, fins que diu 
en aquell homenet:
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—I deis vós que sap més que no jo?

—Senyora reina, diu ell, tot retgirat: jo no voldria ofendre-la ni mortifi-
car-la. M’ho diuen que sap més que Vossa Reial Majestat. Vossa Reial 
Majestat li faci les proves, i Vossa Reial Majestat mateixa faci la sentèn-
cia, que jo des d’ara la don per bona i vull passar per ells.

—Germanet –diu la reina–, vós parlau molt bé. Ara mateix farem les 
proves. Vos ne podeu anar, i dins set dies torneu i vos direm el resultat.

Aquell homenet se n’anà, una mica consirós així mateix, però sense 
malpensar-se finis-finis de la reina, que li fes cap mal terç.

Per les proves de la saviesa de na Joana, la reina fa tancar en Beuteusell, 
i diu a na Joana:

—Te’n vas a ca ma mare a dur:
 sa capsa del Bon Jorn,
 que qui bé vaja, que bé torn; 
 i la capsa del congràs,
 que qui bé vaja, que bé tornàs.

que he de casar mon fill Beuteusell.

Aquest crida una velleta i li comana que vaja a dir d’amagat da la mare 
a na Joana que pregui cap a llevant, trobarà un camp ras; que el deix 
fer; trobarà llavors una cova i que hi entri, i per endins, que se’n duga 
un burjó de pi ben revengut, i que l’oferesca a un home que trobarà 
escombrant un forn. Més envant, trobarà un castell de set portes. I si li 
demanen qui cerca, que digui: «Cerc la senyora reina d’aquí de par de 
la seva filla la reina Morgana». Llavors sortirà la reina del castell; i que li 
digui: «Venc de part de la seva filla la Reina Morgana a veure si em vol-
dria donar
 sa capsa del Bon Jorn,
 que qui bé vaja, que bé torn; 
 i la capsa del congràs,
 que qui bé vaja, que bé tornàs».

I que rèbiga el que li donarà la senyora reina del castell i que ho dugui 
a la senyora reina, mare meva. Vós digau-li totes aqueixes paraules tal 
com les vos he dites a vós, i que faci tot això tal com jo he comanat, si 
vol quedar bé d’aqueixes proves, i que llavors mos puguem casar. 

Aquella doneta vella ja fonc partida darrera darrera na Joana que se 
n’anava des d’allà ben atacada, però se returà quan sentí els crits que 
aquella jaieta li feia per una comanda que duia ella.

Quan l’agafà, la jaieta li diu:

—Oh filleta meva dolça, estimada el meu cor! És una comanda que m’ha 
fet per tu el príncep Beuteusell, i m’ha comanat que m’escoltassis bé i 
que fessis tot quan ell per via meva te diu per bé d’ell i per bé teu.



—Digueu, germaneta, digueu! –d’exclama na Joana–. Tota som orelles 
per escoltar-vos.

La jaieta li digué fil per randa totes les paraules que el príncep Beu-
teusell li havia comanades: na Joana les se ficà bé dins la testa, i la 
jaieta la deixa i gira cap a ca seva. Ara, na Joana seguí cap endavant.

Camina caminaràs i cap envant te faràs. Troba un camp ras, i no s’hi 
atura, sinó que li copa d’allà.

Passa per un pinar; alulla un pinetell que la soca fos bona per un bur-
jó; i ja l’embraona, i espolsada d’aquí i espolsada d’allà tant arribà a 
fer que la soca d’aquell pinetell a baix de tot féu tra-trac, se trencà; na 
Joana li esmotxà tot la rama i li sortí un burjó de primera per escombrar 
un forn.

Carregada amb el burjó, segueix més endavant, tac! Troba una cova, 
aquella que en Beuteusell li havia enviat a dir que trobaria.

S’afica dins aquella cova i per endins. Colombra allà lluny una gran 
clarandera. S’hi acosta, i fonc un forn ablamat, i un home que estava 
a la boca i escombrava aquell forn amb els braços.

Aquí na Joana li allarga el burjó i diu:

—Jau aquest burjó, que serveix més per escombrar que no aqueixos 
braços vostres, que no sé com no les vos heu cremats!

—Sí que em fa un bon favor! Diu aquell home. Ningú mai m’havia 
fetes tals ofertes! Les ordres que tenc són que he de tirar dins aquest 
forn el qui es presentin com tu i que vulguin passar endavant. A tu no 
t’hi tiraré perquè m’has duit aquest burjó, que bona falta me feia. Si 
vols passar endavant, passa-hi tant com vulguis.

Na Joana passà endavant ben acanalada tant com les seves cametes 
la hi permetien, fins que a la fia arriba a un castell amb set portes. Una 
jaia les guardava i na Joana li diu:

—Venc de part de la reina Morgana. Puc passar?

—Primer m’has de dir –diu aquella jaia– qui és que vols veure?

—La senyora reina, mare de la meva senyora la reina Morgana –respon 
na Joana.

—Passa –diu aquella jaia–, per ser qui és la que t’envia. I espera una 
mica aquí i jo aniré a dir a la senyora reina que tu ets aquí amb una 
comanda de la seva filla, la reina i senyora teva.

Na Joana s’atura, la jaia entra a la reina del castell, i al punt torna i diu:

—Mira, pots passar, que la senyora reina te rebrà tot d’una.

Fan entrar na Joana a la senyora reina del castell.

—Bon dia tengui, senyora reina! –diu na Joana.



—Hola! –diu la reina–, vols dir ets tu que la meva filla, la reina Morga-
na, t’envia?

—Sí, senyora reina –diu na Joana–, per servir-la.

—I que està bona, ma filla, la reina Morgana? –demana la reina del 
castell.

—Bona ferm, gràcies a Déu –diu na Joana–. I Vossa Reial Majestat, com 
campa?

—Ben tal qual –diu la reina.

—I què té? –diu na Joana– Si una criada seva ho pot saber.

—Jo t’ho diré –respon la reina–. L’altre dia me passejava per dins el 
jardí. Me cau una fulla de rosa damunt un peu, i el m’engruna!

—Què me diu!!! –s’exclama na Joana.

—El que sents! –diu la reina–. No, i encara no és tot. Jec amb tres 
matalassos. L’endemà de la fulla de rosa haver-me engrunat un peu, 
la criada que desfeia el llit s’enclou un cabell entre matalàs i matalàs, 
sense témer-se’n; el vespre fa el llit sense llevar aquell cabell; jo m’hi 
colg. Al cap d’una estona començ a sentir-me mal i mal; m’ho faig 
mirar, i vaig tenir una costella rompuda de resultes de l’embalum d’aquell 
bo de cabell.

—Oh que la compadesc i que la compadesc, senyora reina! –s’excla-
mà na Joana.

—Idò encara no és tot! –diu la reina.

—Què me diu, senyora reina! –de torna exclamar na Joana.

—El que sents –diu la reina–. Ahir horabaixa passà un moscard set 
hores lluny d’aquest castell, i amb el vent de les ales, m’encadarnà, 
però ben encadarnada!

—Mal llamp tal moscard! –s’exclama na Joana.

—Ja tens raó, filleta meva estimada! –diu la reina–. Però deixem anar 
això, i digues-me: quina comanda t’ha feta per mi ma filla la senyora 
Morgana?

—M’ha comanat –diu na Joana–, que vengués a la vostra Reial Majes-
tat a dir-li si me vol donar

 sa capsa del Bon Jorn,

 que qui bé vaja, que bé torn; 

 i la capsa del congràs,

 que qui bé vaja, que bé tornàs.

—I t’ho ha dit just així? –diu la reina del castell.

—Just així, ni més ni pus! –diu na Joana.



—I què ha de fer d’aqueixes capses, ma filla la senyora reina Morga-
na? –diu la reina del castell.

—És que ha de casar son fill Beuteusell –diu na Joana.

—I amb qui? –diu la reina.

—Jo no li sabria dir com a cosa certa, senyora reina –diu na Joana–. 
Ara me fan les proves a mi, veiem si faig la mida de ma senyora la 
reina Morgana vol que faci la qui s’ha de casar amb el príncep Beu-
teusell.

—Veiem, idò –diu la reina–, si la faràs, en aqueixa mida.

—Amén que la faci! –diu na Joana–. Jo hi faré tots els possibles!

Ella, la senyora reina del castell, dona, a la fi, 

 sa capsa del Bon Jorn,

 que qui bé vaja, que bé torn; 

 i la capsa del congràs,

 que qui bé vaja, que bé tornàs.

I na Joana, despedint-se amb mil cortesies de la reina del castell, ja 
és partida com una bala des d’allà cap a ca la reina Morgana, sense 
trobar enlloc cap nosa per passar, ni jaies, ni forners, ni coves ni camps 
rasos, sinó que al punt va ser a ca la reina Morgana.

Quan aquesta se va veure les dues capses davant s’exclamà:

—Ja deus haver vist mon fill Beuteusell!

—Ni l’he vist ni col·legit –diu na Joana.

La reina romangué pensativa i consirosa tot aquell dia i els dies se-
güents. Quan en féu set que havia dit a son pare de na Joana que hi 
tornàs per saber el resultat de les proves la reina li digué:

—La vostra filla Joana és sortida bé de les proves: se poden casar en 
voler.

En Beuteusell i na Joana digueren que estaven conformes.

Senyalaren dia, i el dia senyalat se féu l’esclafit: en Beuteusell i na 
Joana se casaren.

El vespre, quan se n’anaven a colgar, en Beuteusell diu a na Joana:

—Ma mare encara te vol fer una altra prova. Si li guanyam aquesta, 
som escàpols.

—I quina prova ha de ser aqueixa? –diu na Joana.

—Jo t’ho diré –diu en Beuteusell–. Demà dematí a punta d’auba te 
dirà: «Ma nora, quin gall canta?». Tu has de dir: «El Ros». Si deies el 
Negre, quedaries seca.



Arriba la dematinada, comença a apuntar auba i la fada Morgana 
crida en el portal de la cambra del noviis:

—Ma nora, quin gall canta?

I na Joana diu:

—Ma sogra, el Ros!

—Déu vos beneesca a tots dos! –contesta la sogra.

Llavors se feren unes noces de pinyol vermell i un ball ben vitenc, i sarau 
i festes per llarg.

I visqueren anys i més anys. I encara deuen esser vius, si no són morts. 
I al cel mos vegem tots plegats. Amèn.

Ciutat de Mallorca, 9 d’octubre de 1928.


