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   ixò era i no era, quan els
musulmans encara regnaven a
Madina Mayurqa, un rei anomenat
Jaume I, que va decidir conquerir
aquesta illa tan meravellosa.
L'endemà ja havia partit del seu
castell amb més de 400 vaixells i
amb aproximadament un milió de
cavallers. La guerra entre les dues
bandes va durar més d'un any, fins
que el 31 de desembre de 1229
Jaume I va acabar amb el darrer
musulmà, o això pensava ell...
Varen fer una gran festa a la qual
hi convidaren a tothom. Hi havia 

Capítol 1: La conquesta
de Jaume IA
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de tot, des d'unes bones Quelitas
fins a una sobrassada. Tothom s'ho
estava passant molt bé, en aquell
moment estaven menjant les
postres, un bon tros de quarto,
però, el que no s'haurien imaginat
mai és que alguns musulmans els
estaven observant des de ben a
prop...
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L'arribada de Jaume I va provocar
un canvi de religió a l'illa que va
fer que tot canviés. En Jaume I va
tomar la gran mesquita i allà
mateix hi va construir la Seu amb
l'objectiu de no deixar ni un polsim
dels musulmans. Però als
musulmans que l'observaven no els  
va fer ni una mica de gràcia, així
que varen decidir posar en marxa
la seva gran venjança. La seva dita
era:

"Qui riu el darrer,
 riu millor!".

Capítol 2: L'arribada de Jaume I
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Capítol 3: La venjança dels
musulmans

Tot va començar una setmana
després de la conquesta. En Tomeu,
un gran amic del rei, va
desaparèixer sense deixar rastre.
L'únic que es va saber d'ell és que
va desaparèixer quan voltava per
devora dels banys àrabs. Durant
aquella setmana van desaparèixer
més de la meitat dels infants de la
població. 
Varen passar més dies i els nins
continuaven desapareixent, el rei
Jaume I estava molt preocupat així
que va decidir no quedar-se quiet i
anar a la recerca dels
desapareguts.
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En Jaume cercava i cercava, però
l'únic que aconseguia era trobar
sabates dels nins, però a ells no els
trobava. 
Fins que un dia va succeir una cosa
a ell li va tocar el cor i no es va
poder resistir a plorar, havia
desaparegut el seu fill!
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Va enviar a tots els guàrdies del
seu palau a cercar el seu fill, però
no hi havia manera, no va
comparèixer ni un infant.
Un dia, dos guàrdies estaven
patrullant pels carrers de Palma i
un d'ells havia d'anar al bany, no es
podia aguantar! El bany més
proper que tenia es trobava als
banys àrabs, així que va haver
d'entrar-hi. Però mentre orinava va
escoltar un xiuxiueig que no venia
ni de la dreta ni de l'esquerra, ni de
davant ni de darrere, venia de baix.
Va posar molta molta molta
atenció a aquells murmuris i, amb

Capítol 4: La recerca
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tota aquella atenció va escoltar el
següent:
- Ara on fiquem els nins? Se'ns ha
acabat l'espai, el nostre dimoni ens
està portant massa nins i nines.
Les clavegueres no són tan grans
com pareixen. Cap, què fem?
-Haurem de traslladar a alguns
infants. Començarem per en Jaume
II, el fill del rei, que ens va robar el
nostre territori- va dir una veu
més greu que l'anterior.

El guarda, moooolt alarmat, va fer
la marató de la seva vida i va anar
des dels banys àrabs fins al Palau
de l'Almudaina corrent. En arribar, 
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els guardes que guardaven les
portes del palau de l'Almudaina,no
sabien que passava, van haver de
tirar un got d'aigua al soldat
perquè no s'estava quiet. Un cop
relaxat el guarda va explicar allò
que havia sentit i quan el rei en
Jaume ho va saber va enviar a tots
els guardes als banys àrabs.
Hi varen entrar, però a simple
vista no hi varen veure res. Llavors
varen decidir dormir allà (tot i que
l'olor no els ajudava massa) per
veure si a la nit se sentia qualque
soroll que els ajudés a saber on
eren els infants. Però mai s'haurien 
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imaginat el que va passar aquella
nit.
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Quan l'església va tocar les
dotze campanades de mitjanit
un cavaller es va despertar per
anar al bany. En entrar, no podia
creure el que veia, hi havia un
forat al sol! Però, el més
al·lucinant va ser que avall es
veia una espècie de monstre. No
era ni un drac, ni un ogre, ni un
zombi. Era un dimoni! 
Però abans no pogués fer res el
dimoni el va veure i se'l va endur,
l'únic que hi va haver temps a fer
va ser amollar un gran crit, tan
gran que provocà que gairebé tots
els soldats es despertessin.

Capítol 5: La revelació
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Els guerrers van anar a investigar,
van baixar pel forat i no
esbrinareu el que es van trobar...es
varen trobar a en Jaume II i a tots
els nins i a tots els guardes
segrestats a una gran festa. No
aconseguien entendre allò que
estava passant així varen decidir
tenir una bona xerrada amb els
musulmans.
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Finalment van entendre que era el
que passava. Un cop Mallorca va
ser conquistada els musulmans es
varen quedar sense poder fer
festes i com que els cristians
adults no els farien cas i no
voldrien fer una festa amb ells
varen decidir enviar a un dimoni
perquè passegi pel poble cercant
gent que es volgués unir a la festa.

Al final tot van acabar fent una
festa al centre de Mallorca al qual
avui en dia anomenem "Plaça
Espanya". Per fí Jaume I havia
trobat al seu fill.

Capítol 6: La gran festa
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Varen aprendre a conviure tots
junts i cada cap de setmana feien
una gran festa per celebrar que
havien après a respectar les
diferents opinions.
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Un parell de dies després de la
conquesta de Mallorca, uns
musulmans que a en Jaume I se li
havien escapat, varen segrestar a
uns nins, inclòs el fill del rei
Jaume I, en Jaume II. 
Però... que passarà?


