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A La Colcada, de Pere d’Alcàntara
Penya, la veu d’una padrina
ens transporta a les acaballes
del s. XVII, a unes celebracions
fastuoses, a una ciutat mestissa,
amb dracs, esclaus i senyors de
bandolina. Allà on se celebra la
Festa de l’Estendard, l’entrada del
rei Jaume I a Madina Mayurqa. Tot
això mentre les criatures l’escolten
amb ulls oberts i orelles dretes.
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Aquí trobareu els secrets amagats al
poema, veureu com unes criatures
embadalides imaginen la història, i
vos plantejareu qui som i com som.
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Ja no sap ningú la història del
nostre gran Rei En Jaume.
[...]
—Contau-mos-ho tot, padrina!
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