
El drac i els xerrameques 

Hi havia un drac que vivia dins una cova rocosa dalt del poblat dels 

xerrameques. Tenia un mirall on cada dia es mirava, però no li agradava gens 

com era i mai no s’atrevia a davallar al poblat. 

Els xerrameques s’hi acostaven cada dematí per riure-se’n. Un matí de 

tempesta, que semblava que el cel es trencaria en mil bocins de miralls negres i 

grisos, el drac va sortir de la cova disposat a fer mal als xerrameques i quan va 

ser davant ells els va dir: 

- Patireu tant com m’heu fer patir a mi! 

Els xerrrameques li digueren: 

- No ens facis mal! No tornarem a riure’ns de tu!  

De cop va aparèixer una fada i li va dir: 

- Què fas, drac?  

El drac contestà: 

- Estic fart que se’n riguin de mi perquè sóc lleig! 

La fada li digué: 

- Tu no ets lleig! Només ets diferents dels altres! 

- Idò! Jo no vull ser diferent! Vull ser com ells!  

La fada li demanà: 

- A tu t’agrada menjar sempre el mateix? Escoltar sempre el mateix i mirar 

sempre el mateix? 

- No! –va dir el drac. A mi m’agrada escoltar els diferents sons dels ocells, 

sentir els diferents parlars de la gent i veure paratges diferents.  

La fada li digué: 

- Veus com t’agrada la diferència? 

La fada l’agafà de la mà i li va dir: 



- Davalla ara mateix al poble dels xerrameques i ensenya’ls que la diferència 

és bona i veuràs com ja no quedaràs tot sol a la cova. Aprèn el que ells 

t’ensenyin i tu mostra’ls tot el que tu saps! 

Quan el drac ho fa fer, aquell poblat ja no es digué pus mai  més el poble dels 

xerrameques sinó que va canviar el seu nom pel de  Juntsmillor! 
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