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Quan Jaume I arriba a Madina
Mayurqa es troba amb un
arquitecte, un pintor i  uns
pitbulls musulmans.

En aquest moment, en Jaume
estava amb el seu equip:  en Pep,
que era el seu  al·lot, i un cavall.

Estava tot el temps pensant com
podrien guanyar la batalla per
poder quedar-se amb Madina
Mayurqa.
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Fa molts i molts anys,
concretament el 31 de desembre
de 1229, les tropes de Jaume I
varen entrar a Madina Mayurqa.
Tot just baixar del vaixell, el rei es
va trobar amb un grup molt
peculiar format per pitbulls
musulmans, un pintor i un
arquitecte protegint les portes de
la ciutat, i en aquell moment
Jaume I va anunciar l'inici de la
guerra! 

LLEGENDALLEGENDA



Durant la guerra, en Jaume I i en Pep
es varen enfadar, perquè en Pep no
volia lluitar més, ja portaven dos
anys! Estava cansat de no poder fer
res i no li agradava la guerra.

Per això, en Pep va desaparèixer i en
Jaume estava preocupat, però no
podia fer res i va haver de continuar
la guerra.

On estava en Pep?...

Guerra



En Pep s'havia amagat als banys
àrabs de Palma, perquè sabia que
allà no el trobarien.

En Jaume estava intentant trobar-lo,
però no ho aconseguia i finalment
va donar-lo per mort. 

Quan varen passar tres mesos, en
Pep no aguantava més allà. Va
escoltar que en Jaume I estava a
punt de perdre la guerra i en aquell
moment va sentir compassió per ell,
ja que l'estimava molt....



Així doncs, en Pep, ben decidit, va
sortir a lluitar al seu costat i va fer
que les tropes de Jaume I sortissin
victorioses!



 

Al final, tots els pitbulls 
 musulmans varen partir de
Madina Mayurqa, però
l'arquitecte i el pintor es varen
poder quedar amb la condició de
pintar i construir la Seu, ja que
seria el lloc meravellós on es
casarien en Pep i en Jaume.

A més, en Jaume I també va
canviar el nom de Madina
Mayurqa per Mallorca.

Mallorca



Quan es varen casar, varen voler
tenir un fill per tenir successió.
Com que no podien procrear
varen adoptar un nin, era el nin
perfecte, era el futur rei de
Mallorca!!

A aquell nin li varen posar de nom
Jaume II.  Com que es varen
quedar encantats, varen seguir
adoptant més fills.

Jaume II



Jaume I i Pep, que venen de Tarragona,
es volen quedar amb Madina Mayurqa.
Els pitbulls musulmans, pintors i
constructors que vivien allà varen
defensar la ciutat però al final guanyà
Jaume I amb l'ajuda de Pep. Canviaren
el nom de Madina Mayurqa per
Mallorca. A més, per a què el pintor i el
constructor poguessin quedar-se allà,
havien de construir la Seu, on més tard
es casararien en Jaume i en Pep.


