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 Hi havia un poblet solellós amb arbres grans, arbres petits, cases amb 

dues xemeneies, cases de fusta, pares, mares, nens, gossos, gats, ratolins, 

sargantanes, gripaus…

I un monstre.
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Per a la Izíar i l´Hugo
Per al Darío, i el drac



Es tractava d’un drac. Sembla ser, conten els més vells, que tenia tantes vides com  

un gat. També tenia una gana descomunal. Quan els budells li demanaven menjar, 

sortia del seu cau, s’incorporava sobre les potes del darrera, bramava des de dalt de 

tot de la muntanya, com si li anés la vida, i baixava a gambades parells, amb la boca 

ben oberta, deixant veure aquelles dents esmolades i amb forma de serra com si fossin 

ganivets de trinxar carn.

I en un tres i no res començava a engolir tot el que abastava amb la 

mirada: les cases, els pares, les mares, els nens, els gossos, els gats…

Tot.



La gent, atemorida, s’amagava, ajupida darrera les roques, els troncs dels arbres… Els 

nens més petits es ficaven dins les olles; després no gosaven sortir-ne.

Els homes més valents i agosarats el desafiaven com David a Goliat, però sense el 

mateix resultat. Li mostraven les seves espases, disparaven els seus arcs… Arriscaven  

les seves vides per no res.

El drac els mirava i deia entre dents:

—És el teu torn. I el teu, i el teu, ara vinc per tu … 

Un per un els atrapava amb les seves urpes, obria la boca i desapareixien.

El drac no  comptava les seves víctimes. No en sabia. Només era capaç de dir: aquest, 

aquell, aquell altre…



—A mi què m’expliques. Cap dins — li va 

contestar la bèstia. Relliscaven per la llengua i començava el 

procés de digestió.

—Sóc el fill del ferrer!— va bramà, 

vermell d´ira, un bon mosso que era capaç 

de martellejar amb el seu puny sobre el ferro 

incandescent mentre el seu pare bufava sobre la 

tovera.





La gent, atemorida, s’amagava.

Els homes més valents i agosarats el desafiaven.

El drac els atrapava un per un.

—Ha arribat la teva hora. Ja sóc aquí!— va cridar Sant Jordi.

La bèstia va aixecar el cap.

Tot va quedar a les fosques.
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