“EN BIEL DE SON REMEI
I ELS PIRATES SENSE
DENTS”
Anam d'excursió de Punta Prima a Alcaufar

F

a prop de 300 anys, quant a Menorca vivien els Francesos, es va construir un
Camí que donava sa volta a tota s'illa. Aquest camí era molt important perquè en
aquella època hi havia molts pirates que venien amb vaixell des de molt enfora

per robar totes ses joies i doblers dels habitants menorquins. Gracies a aquest camí, que
té per nom “Camí de cavalls”, podien defensar tota sa costa de Menorca.
En aquella època hi vivia un personatge que es deia Biel de Son Remei i que tothom
estimava molt perquè coneixia moltes plantes medicinals.
En Biel de Son Remei vivia a un lloc molt aprop d'on som nosaltres ara i sempre cercava
plantes entre sa Punta Prima i Alcaufar per curar als seus amics. Un dia, en Biel cercava
les següents plantes:

–

“MATA” per a que en Joan la mastegués i li deixes de fer pudor sa boca. Tenia un bon
problema amb ses al·lotes: sortien corrents quan obria sa boca i no hi havia manera de
que se l'hi acostessin. Aquesta planta era molt abundant per aquell tros i fàcil de trobar

–

“CAMAMIL·LA”, una planta que feia molt bona olor, per fer una infusió a un fiet que
havia menjat massa i li feia mal sa panxa.

–

“ARITJA” per a sa seva avia, que ja estava molt velleta i li ajudava a fer net es cos per
dins i a estar més forta. Aquesta planta estava un poc amagada: l'havia de cercar entre
ses mates, ja que era una liana (planta enfiladissa) i creixien entre aquestes.

Idò, mentre cercava aquestes plantes, de sobte, va veure com un vaixell amb una
bandera de color negre i uns ossos encreuats, arribava a sa platja de Punta Prima.

–

“Son els pirates!”, va pensar en Biel de Son Remei.

Es va amagar darrera una SABINA (sa planta que més abundava per aquella zona i que
podia arribar a ser de la mida d'un arbre petit) i va veure com un ranxo de pirates
arribaven a sa platja.
Però, metre estava amagat, va observar que alguna cosa estranya passava.

–

Que els hi passa als pirates? fan molt mala cara: tenen sa pell molt groga i ses dents
que se'ls hi cauen.

Ràpidament, en Biel de Son Remei va identificar sa malaltia que tenien els pirates.

–

És ESCORBUT!, una malaltia que et fa estar molt dèbil i que se't caiguin ses dents

per culpa de no menjar fruita (que com sabeu, aporten moltes vitamines) i per culpa
d'anar brut tot lo dia.
En Biel de Son Remei com era molt bona persona, es va atracar als pirates, no sense
abans agafar un planta que es trobava aprop de la vorera de la mar, per poder curar
aquella malaltia: FONOLL MARÍ.
Els pirates, quan al van veure atracar-se, ni tan sols van intentar atacar a en Biel de Son
Remei de tant malalts que estaven.

–

Hola Pirates (va dir en Biel de Son Remei ).

–

Hooooola (van dir amb veu que els hi tremolava).

–

He observat que teniu una malaltia i vull ajudar-vos a que os poseu bé. Tenc un
remei: una planta que es diu Fonoll Marí, típica de Menorca i que vos curarà si la
menjau.

Els pirates van quedar bocabadats. No estaven acostumats a que ningú els ajudés. Mes
bé, al contrari: tothom, quant els a veien, fugien corrents i els hi tiraven pedres.
Així, va acceptar amb molt de gust. En Biel va preparar es Fonoll Marí d'una manera
especial: va posar-lo durant un temps amb sal i vinagre i tots els pirates ho van prendre.
A més, els a va dur a ca seva per a que es rentessin ben rentats. D'aquesta manera, en
un parell de dies tots els pirates es van trobar bé. No havien estat tan bé mai!!!.
Els pirates van quedar tan contents amb en Biel de Son Remei i els hi va agradar tant
Menorca que van decidir que ja no anirien més a robar es doblers i ses joies de sa gent i
que quedarien a Menorca amb es seu amic i l'ajudarien a cercar plantes per curar ses
malalties de tothom.
Diuen, que un dels pirates, es més pirata de tots, que tenia una pota de pal i una ma
amb un ganxo, va viure molt de temps a sa torre de Punta Prima. Aquella torre es diu “Sa
Torre de Son Ganxo” i, possiblement, aquest nom li ve amb honor al pirata que va viure
allà.

Conte contat, conte acabat!

