
El castell del sol

– Enric Valor

Entre les serres d’Aitana, Benicadell i Mariola hi havia un rei que tenia un
xicotet reialme (regne), el regne de Benillup. Tenia una viuda i un sol fill,
Muhammad.

En morir, dos dels reis dels regnes dels costats volien que la seua viuda els lliurara
el regne. Muhammad, fill del rei mort, va proposar que feren una lluïta i el
que guanyara, dels tres, els dos reis i el fill del rei, es quedaria amb el regne.

Si Muhammad ix vençut se li donarà una nova oportunitat: la de pagar 10.000
dirherms de plata en el terme de deu dies.

Muhammad va perdre la justa, per no perdre el regne calia que pagara 10.000
dirherms.

Una nit se li va creuar un home, l’Home del Sol, un mercader de joies que li
va proposar deixar-li els 10.000 dirherms, però li’ls havia de tornar en un any,
però havia d’anar molt lluny, al Castell del Sol.

El temps va passar, es varen arreplegar les collites, es va vendre tot allò que no
fou indispensable. Amb els diners, Muhammad es va disfresar de mutzí pobre,
amb els diners per tornar el deute i va partir cap el Castell del Sol.

En el seu camí, ja de nit va veure una casa on va tocar a la porta. Li varen dir
que si era cristià tirara el rosari per sota la porta. Es tractava de Bartomeu,
un ermità, que no havia sentit parlar del Castell del Sol, però li va dir que
visitara el seu germà Efraïm, també ermità, què podria haver sabut alguna
cosa.

Efraïm li va dir que n’havia sentit parlar a gents que passaven pel camí reial,
però que no sabía cert per on parava.

Efraïm li va dir que no es desanimara, que tenia un altre germà, que vivia a
tres jornades, que podia saber alguna cosa d’aquell castell.

Per fi va arribar a parlar amb Jeremíes, home bastant vell, germà d’Efraïm
i de Bartomeu. Jeremíes el va portar dins d’una gran nau, una cova, on hi
havia un passaitge sorprenent. Les parets estaven atapaïdes d’ocells negres.

Jeremíes va fer preguntes als ocells negres, però no en sabien res de castells.
Després va preguntar als ocells verds, que tampoc en sabien res. Per fí, va
prengunar a un corb, el qual li va dir que sí que el coneixia i que ell el guiaria.

El corb li va dir que no era corb en realitat, sinó que era l’Ombra del Sol.

Quan va arribar al Castell del Sol, el va rebre l’home del Sol, però li va dir
que no podia acomplir la seua paraula perquè havia arribat 7 hores tard. Tot i
això li va tornar els diners, però l’Home del Sol li va dir que havia de pagar
un any de pressó al calabós del castell.
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Muhammad no va estar d’acord i l’home del sol li va proposar que en compte
d’això passara unes proves.

Primera prova: anar a un camp, fer una tanca i plantar rosers i clavellineres,
per la nit calia portar el cistell ben ple d’aquestes flors.

L’Home del Sol tenia un talismà, un anell amb el què feia bruixeries. Van
pensar, ell i la seua dóna, en apoderar-se del regne de Muhammad, però la
filla xicoteta, que els va sentir va decidir ajudar a Muhammad.

Míriam, així li deien a la filla xicoteta de l’Home del Sol, havia après a fer
burixeries, es va convertir en formiga, va passar per baix de la porta on dormia
Muhammad. Li va dir que l’ajudaria.

Míriam va fer màgia de forma que Muhammad va passar la primera prova.

Segona prova: al dia següent Mohammad havia de collir tots els roser i clavel-
lineres de l’hort i plantar ceps de raïm.

Míriam va tornar a fer màgia i va superar la prova.

L’Home del Sol li va dir a la seua muller “Aquest sap més que nosaltres, no cal
fer la tercera prova, ens caldrà matar-lo, però primer vull donar-li un turment i
que signe la renuncia al tro de Benillup”.

Míriam i Muhammad s’escapen a cavall cap a l’ermita de Jeremíes, amb el
talismà de son pare per fer màgia. A son pare li havien deixat una còpia del
talismà, però que no tenia poder per fer màgia.

Míriam va fer màgia i va convertir Muhammad en un ermità, ella es va
convertir en la Mare de Déu, i els cavalls en l’ermita i les campanes.

Son pare, l’Home del Sol, va parar a l’ermita i va preguntar si havien vist
passar dos genets, però li vàren dir que no.

En arribar li ho va contar a la seua esposa, la qual li va dir que eren ells disfressats.
L’Home del Sol va tornar a agafar el cavall i va eixir a buscar-lo.

Míriam va fer que els cavalls es tornaren tanca del bancal d’un hort ple de cols
i que Muhammad fora l’hortolà.

L’Home del Sol va tornar a casa en no veure l’ermita, però la seua dóna li va
dir que serien ells. No va poder eixir de nou fins al s’endemà.

Ara va ser la Dóna del Sol qui va anar a per ells. Míriam va fer màgia fent
que apareguera un riu. La Dóna del Sol els va tirar artefactes de foc, però se’n
va anar horroritzada pel que li havia fet a la seua pròpia filla.

Muhammad i Míriam es van enamorar i es van casar. Van passar tota la seua
vida i ni per bé, ni per mal varen tindre notícia dels habitadors del Castell del
Sol.
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