
1



2

Els jordis desapareguts
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Dins el monestir de Ripoll tot és 
silenci, ja han acabat les jorna-
des del patrimoni, i per fi resta 
buit.
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El sant Jordi del pendó dissen-
yat per Joan Baptista Parés, es 
despenja i com cada vespre va a 
reunir-se amb els altres Jordis.
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Xhissstttttt,  crida al Sant Jordi d’en Puig i Cadafalch.
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El sant Jordi de l’entrada es desperta i baixa del cavall. Es treuen les armadures 
i junts es dirigeixen cap al claustre.
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- Ja tenia el cul entumit de tanta sella de pedra, diu el Sant Jordi cavaller tot 
enfilant  escales avall.
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El sant Jordi del claustre, el més vell,  
que ha sentit les queixes  del Cavaller  
pel seu entumiment li contesta
- Tu rai, no has de suportar  les quei-
xes d’aquella fleuma de princesa i ensu-
mant l'al·lè pútrid  del drac.
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Reunits, com cada nit juguen a 
escacs. Però això només és des 
que va arribar el cavaller i no 
gaire més tard el pendó. Abans 
el vell només passejava pel 
claustre i mantenia llargs soli-
loquis amb els personatges de 
pedra.
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En tornar als seus llocs abans de l’alba, el vell s’adona que hi falta la princesa i 
el drac, i corre a advertir als altres Jordis.
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- La princesa ha desaparegut?
- No sabia que podia sortir també.
- De fet no podia, però tant de temps de 
veure'ns a nosaltres en deu haver après.
- No només ha desaparegut ella, també 
s’ha emportat aquella bestiola.
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- L’hem de trobar!
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- Pot ser que ens canviem, portem un grapat d’anys amb 
la  mateixa roba sota l'armadura i això molt higiènic no 
pot ser, diu el Pendó, i de lligar així disfressats en aquesta 
època  res de res.
- Ara començo a entendre perquè ets al pendó.

Surten esperitats.
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A prop ensopeguen amb una botiga de roba, entren i 
trien el que els hi sembla més adient, de fet estan una 
mica demodé el que fa que  conformin un grup força 
pintoresc.
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A mesura que s'allunyen del monestir noten que els seus cossos es va corporit-
zant. Quan encaren el camí cap a la plaça el cel s’omple d’una explosió de llum 
i s’adonen que el poble està de festa.
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I, tot plegat, ja són al mig de 
la xerinola. 
Tant de temps d’abstinència 
passa factura, i un gotet 
per aquí, un gotet per allà 
perden de vista el temps i 
l’objectiu de la seva sortida 
del monestir.



17

Mentre van tots  tres abraçats i  cantant pel carrer, els mossos els paren i els hi 
demanen la documentació.
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- La que?
- Els seus documents 
d'identitat, si us plau.
- No ens calen, a nosaltres ens 
coneix tothom.
- I així qui són?
- Som Sant Jordi.
- Quin dels tres?
- Tots tres.
- I nosaltres dos, els rens de 
Santa Claus.

i quan se n’adonen, els  mossos 
els han engarjolat per escàndol 
públic i per anar indocumen-
tats.
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- La primera sortida i ens hem lluït!
- Com ens ho farem per sortir d'aquí?
- Som soldats, hem lluitat amb el drac, alguna cosa se'ns acudirà.
- El que no parla gaire bé de la nostra capacitat per avaluar els riscos.
- Tinc una idea, tornem a on érem.
- Al monestir? Però si estem tancats.
- No on, sinó a l'estat que érem. Crec que el millor seria convertir-nos altre cop 
en pedra i segur que ens treuen d'aquí, només sigui per curiositat, i un cop fora 
la cel·la ja trobarem la manera de fugir.
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Dit i fet. 

Al matí només van 
trobar un grapat de 
roba i unes estatuetes 
de pedra. 
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Les van deixar sobre el taulell abans d'etiquetar-les com a proves.
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i quan  van anar a recollir-les només hi quedaven les peanyes. Durant anys, el 
cas  va ser conegut en aquella caserna com el cas del triler de les  estatuetes.
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Altre cop sense roba.



24

Mentrestant  la prince-
sa s’anava  allunyant 
del  monestir on havia 
estat cinc-cents anys 
presonera.
No va trigar gaire a 
manllevar una mica de 
roba per canviar-se. 
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Per una d'aquestes casualitats darrere un 
vidre va veure tot el que li calia per can-
viar d'aspecte. Es va tallar els cabells, se'ls 
va tenyir  de verd, i va posar-se algun pír-
cing com aquells que veia sovint a les visi-
tants del claustre.
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El drac  tan bon punt va 
poder, es va  esmunyir del 
costat de la princesa.



27

A mesura que s’allunyava de la 
princesa i del monestir s’anava 
fent més visible i això no l’ajudava 
gens a passar desapercebut. Els 
dracs es poden transformar a vo-
luntat i ell es va convertir en un 
mastí del color de la pedra, tot i 
que tampoc era massa discret, al-
gun error havia de sorgir de  tant 
canvi.
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Tant de temps escoltant les visites del claustre l'havien assabentat 
de l'existència de poderosos dracs a Barcelona. Els anys si no et do-
nen coneixement, almenys et donen coneixements. Se li va ocórrer 
que podria despertar-los i formar un exèrcit. 
Primer ho provà amb el que hi havia camí cap a  l'estació però no 
va funcionar, ho va judicar al fet que fos modern i segurament no 
tenia  ànima.
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Va marxar cap a Barcelona per  intentar-ho amb els poderosos dracs que allí 
habitaven.
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En arribar, de seguida 
va  visitar el drac de la 
Casa Ametller, també 
el drac de la façana del 
palau de la Generalitat 
a la plaça Sant Jaume, 
i  el poderós drac del 
parc de la Ciutadella, 
però en va, el conjur 
no va funcionar. Se-
gurament la ineficàcia 
del conjur es devia al 
fet  que cap dels dracs 
estava en un espai sa-
grat, o potser el conjur 
havia caducat.
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Tot plegat un autèntic fracàs,  i començava a notar que a vegades els seus movi-
ments no casaven bé amb la nova pell i agafava postures estrafetes.
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Va marxar tot moix a rondar pel país però sense gaires esperances de poder-ne 
despertar cap.
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Després de molt voltar, un dia  es va adonar que tenia no una, sinó dues ombres.
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I va veure un petit drac enca-
ra més estrafet que ell. Però no 
havia pas pronunciat el conjur, 
feia dies que no ho feia i fins 
aquell moment no hi era aquell 
drac. Aquella nit havia descan-
sat a l'atri d'una petita esgle-
siola al mig d'uns camps i ha-
via fet memòria del conjur, més 
que res per no oblidar-lo, però 
sense pronunciar-lo.
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- D'on has sortit tu?
- De l'església on has pernoctat  aquesta nit.
- Però no hi havia cap drac a l'església.
- De fet sí, jo.
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- On eres entaforat?
- Més aviat enterrat, fa molts segles em va enterrar un aprenent de picapedrer, 
havia vingut  a passar uns dies a l'església esperant poder entrar com aprenent a 
les obres de la catedral. Em va fer per assajar i com que no li vaig agradar massa 
em va enterrar darrere l'absis.
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- Ets un assaig doncs?
- Més aviat un assaig fracassat.
- D'aquí aquesta pinta de piltrafilla, més una 
sargantana grossa que un drac.
- Però sóc un drac! Per això ha fet efecte el 
conjur. No hauríeu de menysprear el vostre fi-
del servidor. Més aviat el vostre únic servidor.
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De moment t’hauràs de transformar
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i si volem passar desaper-
cebuts haurem de reclutar 
un humà com a mascota.
No gaire lluny d’allà van 
veure passar un adoles-
cent, sol, de caminar en-
congit i un pèl vacil·lant 
que quasi fregava les pa-
rets. Podria ser un bon 
candidat.
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El drac havia seguit la ruta 
dels monestirs que tenien 
dracs esculpits per in-
tentar despertar-los. Una 
vegada fracassat el seu 
intent de revolta  va co-
mençar a utilitzar el seu 
poder per  influir en les 
ments dels humans per 
generar caos. De fet no 
li va costar gaire, el caos 
era l'estat normal del cer-
vell dels humans. Només 
feia falta xiuxiuejar una 
mica a cau d'orella perquè 
augmentes el desori  per 
allà on passava, i sobretot 
l'estupidesa.
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- Cap a on creieu que ha anat?
- Ni idea.
- Potser el millor seria recórrer el po-
ble escoltant si hi va haver algun fet 
estrany la nit que va desaparèixer. I 
ens trobem aquí d’aquí a dues hores.



44

Passades dues hores comparen  
els rumors. Van trobar el taulell 
d'una perruqueria tot empasti-
fat amb tint verd. Una dona es 
queixava que la roba de la seva 
filla havia desaparegut, i també 
faltava una moto de gran cilin-
drada a més de dues bicicletes, 
fet que van descartar.
Això els menava a alguna de les 
carreteres que sortien del poble, 
i per lògica la que anava a la ciu-
tat més gran.
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- Som-hi doncs.
- I com hi arribem?
- Jo a la butxaca de la roba hi he trobat una cartera  amb diners.
- Alguns dels visitants del monestir comentaven que havien arribat en autocar 
o amb tren.
- Cal trobar el lloc de parada.
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- I com la reconeixerem?
- La foto del vidre de la perruqueria mostrava una noia amb el pèl verd, i l'escampall 
era de tint verd, doncs?
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- Vols dir que trobarem algú aquí dins? 
- Sense parlar de tota aquella aigua allà baix... Em recorda el viatge des de Ni-
comèdia.



49

Els jordis volien recórrer la 
ciutat buscant la princesa, 
però per on començar? Els 
calia un pla. De nit la prince-
sa havia agafat cos, no era fo-
rassenyat pensar que es com-
portaria com un ocell de nit.
El primer que calia era tro-
bar un lloc que fos el quar-
ter general, el cavaller li feia 
conya al vell cavaller si calia 
buscar un alberg de joventut 
o una residència de gent gran. 
El més segur seria una pensió 
al Raval que no farien gaires 
preguntes i podrien dormir 
de dia. O almenys refer-se.
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Van resseguir la ciutat més fosca i marginal convençuts de trobar-la.
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- Què dimonis t'has fet?
- No ho sé. L'última cosa que recordo és una discussió sobre un drac.
- Seria del que portes a la pell. Ara sí que ets el guerrer del drac.
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A base de nits i ressaques van acabar per trobar-la, però  se'ls  va escapar.
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Al final la van atrapar a la sortida d'una festa.
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- Ja m'heu trobat. I ara què?

- Tu i el drac haureu de tornar al monestir i deixar de fer maleses.
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- No sé pas que m'expliques. Al drac li vaig perdre la pista just endinsar-nos al 
poble. A més jo no he fet res més que divertir-me. I a la pedra no hi  torno ni 
boja.
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L’hi expliquen que des que s'han escapat el nom-
bre de delictes ha crescut. La  sospita era que 
algú hagués obert la caixa de la violència. I si ella 
no és... Només queda el drac.
Li fan prometre que no s’escaparà  mentre ells 
van a buscar al drac.
I els Jordis segueixen la persecució, ara  del drac, 
per retornar-lo a la pedra.
La princesa que els veu una mica babaus, els se-
gueix de lluny.
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Els paisatges se succeeixen, àrids
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 o boscans,
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urbans o rurals, tots salpebrats per una munió de rotondes que els nous orga-
nitzadors del territori utilitzen com  una acupuntura escultòrica per guarir el 
paisatge que trinxen amb tant èmfasi  especulatiu.
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Al final troben el cau del drac, però  són derrotats i   empresonats.
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-Perquè t'entestes a ficar maleses al cap de 
la gent com un modern nomenclàtor (1).

-M'acuseu d'una cosa que no és certa, jo no els hi fico 
idees al cap, només els hi xiuxiuejo els seus propis pen-
saments
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(1) El nomenclàtor era un domèstic o funcionari la funció del qual consistia a 
recordar a qui pertoqués i en el moment oportú els noms de les persones, en el 
procés polític  s'havia d'aprendre de memòria les dades més importants de les 
persones de més renom de la ciutat, per xiuxiuejar al candidat quan es trobés 
amb els membres d'aquestes famílies. D'aquesta manera, en saludar de forma 
adequada al rang que posseïa una determinada persona, l'aspirant polític suma-
va suports a la seva candidatura, en afalagar el destinatari de la seva salutació 
pública, reconeixent-lo com a ciutadà d'especial i elevada condició social. El no-
menclàtor anava en la comitiva del seu amo, ajudant-lo a oferir els seus respec-
tes als conciutadans alhora que els demanava el vot. Era sens dubte, un magnífic 
reclam publicitari, suport de la campanya electoral de tot candidat, exercint el 
paper d'un assessor d'imatge que ajudava a reforçar la seva estratègia electoral. 
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La princesa sent la conversa des de fora i pensa  que  els ha de salvar, són massa 
babaus per sortir-se'n tots sols. 
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La princesa  improvisa  una armadura i va a buscar al drac.
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- Amb tot el que he vist, amb els pro-
blemes que ja es fabriquen no els fa fal-
ta ningú per explicar-los més maneres 
de fer-se la vida impossible. Ells solets 
ja se li fan.
O sia, que els deixis tranquils i vés a 
pasturar prop d’alguna font de mun-
tanya.
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- Que tu has cregut! Això és molt més divertit.
- M'hauré de ficar ferrenya, coi de bestiola.
- Tu mateixa.
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La princesa i el drac  s’enfronten i així que són cara a cara comencen a transfor-
mar-se.
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La princesa després de 
tants anys de capteniment, 
en contra del que tots es-
peren, no es converteix en 
una noieta tímida i pudo-
rosa sinó en una autèntica 
erínia (2),

(2) En la Grècia antiga, ca-
dascuna de les divinitats 
venjadores dels crims, 
identificades amb les fú-
ries romanes.
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Els jordis procuren no fer-se massa visibles, per si de cas.
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A la mala bèstia del drac li falten mans i escates per vèncer.



73



74

El resultat és que uns quants ferros li busquen el tou, i per un regulador de gasos 
se li escapa la vida.
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El drac un cop mort  torna a la pedra i ocupa el seu lloc al capitell.
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Els jordis volen fer tornar  la princesa, que els deixa clar  que ella no torna a la 
pedra, ni farta de grifa. I vist com les gasta enfurismada, pensen que han de tro-
bar un pla alternatiu. No poden deixar el buit al capitell.
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Tot passejant passen per davant d'un aparador i se'ls acudeix un pla. I sí?
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Podrien  substituir   la princesa per un maniquí, allà, de pedra, qui se'n adona-
ria?
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Després de tot plegat, ara són els jordis els que no tenen ganes de tornar, però 
són tres i això ho fa una mica més difícil. 
És podria? 
Qui els portaria? 
Van tots junts, o tots o cap.
No es pot fer. 
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O potser sí?
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