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F     a molts anys, quan el rei Jaume I
va conquerir Mallorca, una dona
que es deia Catalina Rosselló es va
interessar en ell i al final varen
acabar casant-se.

Els alts càrrecs del govern varen
decidir que aquest matrimoni no
podia seguir, ja que en Jaume era
un rei i s'havia de casar amb una
dona de sang reial.

1



Na Catalina i en Jaume vivien a una
torre coneguda com la torre d'Inca.
Malgrat el seu nom, aquesta torre
no es trobava a Inca, sinó a Es Pont
d'Inca.

El racó més bonic d'aquesta casa
era el seu jardí, on sembraven
roses blaques.
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Casualment, en Jaume treballava
davant la casa de na Catalina, però
només hi anava cada 25 de
desembre i per això només la
podria veure un dia a l'any.

Varen estar quatre anys veient-se
d'aquesta manera, però en Jaume
sempre li recordava que si algun dia
desapareixia estaria a la Seu de
Palma.
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El cinquè any que s'havien de
veure, en Jaume no va aparèixer i
na Catalina el va esperar tot el
matí a la torre d'Inca.

Llavors, va recordar que en Jaume
li va dir que si algun dia
desapareixia aniria a la Seu. Na
Catalina no tenia transport així
que va decidir anar-hi caminant.
Varen passar dies i dies fins que
va arribar a la Seu.
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Quan va arribar a la Seu, no va
veure en Jaume, perquè ja havia
passat el dia 25 de desembre.
Na Catalina, cansada d'esperar i
de caminar, va passar la nit allà
mateix, sobre un banc de pedra
i va descansar fins al dia
següent.

L'endemà al matí, na Catalina,
trista i preocupada, es va aixecar
del banc i va tornar camí a casa
seva.

6



El que na Catalina no sabia és que
en Jaume l'esperava a casa seva, i
ell sabia que s'havia d'amagar molt
bé perquè no l'agafessin i evitar
que se'l tornessin a endur a la Seu.

Na Catalina, quan va arribar a casa,
el va veure amagat a un racó, i ella,  
eufòrica, va anar a abraçar-lo.
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El govern els va veure plegats,
així que van avisar a en Jaume
que si el tornaven a veure amb
na Catalina el tancarien a la Seu
durant deu anys.

Va passar tot un any i en Jaume
no podria aguantar més temps
sense veure-la, així que va
incomplir les normes.

I com a càstig...
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El varen condemnar a 10 anys
dins la Seu de Palma. A la seva
''presó'' hi havia una finestreta
per donar-li el menjar. 

Cada 25 de desembre, per seguir
d'alguna manera amb la tradició,
na Catalina l'anava a veure i li
duia algunes de les roses
blanques que havien crescut al
seu jardí.
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Com que el govern va veure
que na Catalina venia cada 25
de desembre a visitar en
Jaume i donar-li una rosa, el
govern va decidir deixar sortir
en Jaume, però amb una
condició: només es podien
veure un dia a l'any.

Na Catalina i en Jaume varen
decidir que aquest dia seria el
25 de desembre, com el dia
que els representa.
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Tant per na Catalina com per en
Jaume, aquell dia  era molt
important, per això els dos 
 s'arreglaven molt i es  vestien
de blanc. Diuen que cada 25 de
desembre els pots veure a la
torre d'Inca amb una rosa
blanca a la mà i vestits de blanc.

FI
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La dona de blanc

Na Catalina i en Jaume es varen
casar, però es tractava d'un
matrimoni prohibit, de manera
que només es veien d'amagat
cada 25 de desembre.
Quan els alts càrrecs del govern
se n'adonaren, els varen
imposar greus conseqüències.

Si observes amb atenció, cada
25 de desembre podràs veure
dues siluetes vestides de blanc
a la torre d'Inca.


