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LA DIFÍCIL CONVIVÈNCIA ENTRE 
CAVALLERS I DRACS  

 

En Jordi va proposar al grup de cavallers de sortir de ruta cap al poble veí. Així 

doncs van muntar els cavalls i van començar a fer camí.  

Sorprenentment, en entrar al poble, no hi van trobar ningú. Les cases eren totes 

buides i no es sentia el remugar de cap bèstia. Als camps, el blat no s’havia segat i 

el terra era ple de fruita deixada i podrida. Els habitants del poble semblava que 

havien escampat la boira.  

Un cop feta la volta completa i un cop verificada la inexistència de vida dins les 

cases, els cavallers van desfilar cap a la plaça major on esperaven que la font 

encara ragés pels cavalls assedegats. L’abeurador era ple a vessar i els cavallers 

van desmuntar deixant les bèsties descansar.  

– Silenci! Ho sentiu? – va dir en Rovira. 

El silenci sobtat va permetre als cavallers de sentir un estrany murmuri 

provinent dels estables de la Casa del Poble. D’un bot es varen alçar i varen 

desenfundar les espases tots aplegats davant el portal de l’establia. Una veu d’un 

vell, quasi muda, els va avisar:  

- Qui sou? - va dir el vell. 

– Els vostres veïns – va respondre en Jordi – de què us amagueu en aquest 

estable? - 

- Del drac! - va respondre la veu – i més us val a vosaltres fer el mateix! - 

En Jordi i els cavallers van trigar una hora i tres quarts a convèncer el vell d’obrir 

la porta, però finalment ho varen aconseguir. Un cop a l’estable i la porta ben 

tancada, varen fer sortir tothom que s'amagava sota la 

palla per fer una rotllana assembleària on discutir la 

situació amb el Drac.  

Els veïns i cavallers van començar a fer aportacions i 

propostes per resoldre el conflicte amb el Drac. Una dona 

que duia un mocador blanc va explicar:  

 

- Hi ha un Drac gros, deu fer uns quatre metres de llarg, és 

molt gros. Aquest Drac ha escopit foc altres vegades sense 
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ferir ningú, però aquesta setmana l’hem vist dues vegades. La primera, quan d’un 

esbufeg va fer rostir les cuetes de l’Adela - va dir assenyalant l’Adela, una noia 

amb els cabells cremats – i una segona vegada – quan va venir fins a l’abeurador i 

va deixar caure la llengua a la pica d’aigua! 

El vell vestit de negre que no els volia obrir la porta va dir:   

- No s’hi pot fer res! És un drac gegant i sempre té gana! No en sabem res de com 

s’hi lluita! Segur que ens vol mal! Hem d’amagar-nos fins que marxi! 

Un vailet espavilat i discret que portava una armilla vermella, va interrompre per 

afegir:  

- Però amagats ens fa encara més por perquè no sabem, què passa fora de 

l’estable! Hauríem de ser més valents però ens hem acovardit de tanta por que 

compartim!  

Un home ben plantat i amb ganes de gresca amb pantalons grocs, va prendre el 

torn de paraula:  

  

- Però ara que ja som més colla, i amb la mà 

d’espases de què disposem, segur que si hem de 

lluitar en sortim guanyant! Així podrem tornar a 

casa i collir la fruita i el blat!  

 

 

Es va fer un silenci que semblava etern. Ningú, ni el mateix Jordi, no sabia com 

solucionar el problema del Drac.  

- Potser – va dir quasi murmurant una velleta que lluïa un collar verd – Potser 

que el Drac estigui disposat a dialogar – va dir la vella. – Potser que ell vulgui 

viure aquí i acceptaria certes condicions abans que no pas lluitar o viure en 

guerra. Si ens hi acostem amb un llibre i una flor, els hi oferim com a regal, potser 

se li obri el cor i ens permeti el diàleg? 

 

Sorprenentment i com que ningú no aportava cap altra solució, tothom va estar-

hi d’acord. El problema, però, era en l’elecció del llibre i de la flor. Es van 

organitzar per grups i entre tots els grups varen fer diverses propostes.  

Un grup proposava el llibre de la Bíblia i una Margarida. 

En altre, un diccionari pràctic Català-Drac-Català i una flor de Til·ler, perquè en 

cas que no li agradés l’aspecte la podia fer en infusió per relaxar-se. 
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Una noia jove va proposar, en canvi, un llibre d’acudits de dracs i una mimosa 

groga que feia molt bona olor. 

I finalment, es va proposar de regalar al Drac un llibre sobre la convivència entre 

Dracs i Cavallers i una Rosa Vermella per demostrar-li la bona voluntat i l’amor 

que en realitat es mereix una bèstia tan màgica com temuda.  

La segona discussió girava a l’entorn de qui es prendria la molèstia d’anar a 

parlar amb el drac. Finalment van jugar-s’ho a sorts i la palleta més curta va tocar 

a en Jordi.  

Amb una valentia fictícia – hi havia massa públic per fer-se enrere – en Jordi va 

muntar el cavall vers la cova del Drac, a la vora del riu que travessa el poble. Va 

agafar el llibre que deia: És possible la convivència entre Dracs i Cavallers? i va 

tallar la rosa més formosa. Era tendre i desprenia una olor dolça i càlida. Va 

lamentar molt de no haver estimat mai cap dona i el fet que la primera rosa que 

regalaria potser acabaria socarrimada, com ell, sota la flama d’un Drac. 

Va deixar que el cavall s’acostés a la cova al pas, al trot, mai galopant per no 

despertar de cop a la fera. La gent des del poble el va veure entrar a la cova del 

Drac atemorit i esperançat, disposat a conviure o a lluitar.   
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