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L’alba i el Guillem corrien pels carrers de 
Barcelona, i les motxilles els rebotaven 

a les espatlles com si fossin cavallers medie- 
vals que anessin al galop. De fet, aquest era el 
món que sempre s’imaginaven quan anaven a 
la llibreria de la seva tieta Beatriu: un món de 
cavallers amb armadura, de fetillers misterio-
sos, de gegants i fades. Els carrers empedrats 
del Barri Gòtic eren l’escenari ideal per a les 
seves fantasies plenes d’aventures, i els encan-
tava aturar-se sota l’arc d’algun pati enjardinat, 
o bé a l’ombra d’un conjunt de gàrgoles espan-
toses, per embrancar-se en un duel d’espases o 
convertir-se en granotes amb algun encanteri 

Ca ç a d o r s  d e 
d r aC s

001M-2644bo.indd   7 20/03/15   08:24



8

C a p í t O L  1

de paraules inventades. però el que més els 
agradava era caçar dracs. 

perquè Barcelona és una ciutat de dracs. Se-
gons la tieta Bea, n’hi ha més de mil, d’aquestes 
criatures escatoses, i s’estan a l’aguait pels car-
rers, les places i les avingudes de la ciutat, més 
que en qualsevol altra part del món. Sens dub-
te tenia raó, perquè era just la mena de coses 
que la tieta Bea sabia. I, si exagerava, no devia 
ser gaire. Literalment, hi havia dracs arreu, i 
t’escrutaven amb els seus ulls de pedra fosca 
des de les esglésies i les torres de Ciutat Ve-
lla, reptant sobre els fanals, deixant anar aigua 
per la boca en fonts de marbre, o convertits en 
picaportes elegants. N’hi havia vuit de bronze 
al voltant del monument a Colom, sostenint 
escuts amb expressió solemne. L’alba i el Gui-
llem n’havien comptat més de vint en diverses 
estàtues de sant Jordi. I un dels moments més 
emocionants de les seves expedicions de caça 
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va ser quan van trobar, als balcons de l’Hotel 
dels Comtes, una autèntica plaga de dracs me-
nuts, que afegien de cop 556 espècimens a la 
seva col·lecció! però ni tan sols calia anar tan 
lluny. Des de les portes de la seva escola a la 
llibreria de la tieta Bea, on passaven gairebé 
totes les tardes, l’alba i el Guillem n’havien 
identificat uns 39, segons la ruta que agafaven.

—aquí n’hi ha un! —va exclamar l’alba, atu-
rant-se enmig d’un carreró darrere l’antiga ca-
tedral. 

—On? —va preguntar el Guillem amb veu 
escèptica mentre es girava—. Hem travessat 
aquest carrer un milió de vegades i no hi hem 
vist mai cap drac. 

—Mira, allà dalt, arranat a la cantonada! 
—L’alba assenyalava, molt amunt, una gàr-
gola ennegrida. Es va treure la motxilla i en 
va agafar els prismàtics perquè el seu germà el 
pogués veure millor. 
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L’alba, que tenia la vista d’una àguila, era 
gairebé sempre la que els trobava. Sobretot 
quan no eren tan evidents, com passava amb 
la teulada d’escates vermelles de la Casa Batlló, 
o amb els més petits, que de vegades s’amaga-
ven als arcs gòtics o als escuts heràldics. 

—això no és cap drac! És un griu —va sen-
tenciar el Guillem mentre mirava a través dels 
petits prismàtics de plàstic groc. 

—però què dius?
—El que has sentit!
El Guillem era l’autoritat sobre els dracs, els 

monstres i les criatures fantàstiques en gene-
ral. O almenys és el que sempre intentava de-
mostrar. 

—a veure, setciències, quina diferència hi 
trobes? —va preguntar l’alba, jugant amb la 
seva cua de color castany.

El Guillem era deu mesos més jove que ella. 
per aquest motiu, la seva superioritat en qües-
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tió de monstres, o de qualsevol altra cosa, li 
resultava molt frustrant. 

—Els grius tenen el cap i les ales d’una àguila 
i les potes i la cua d’un lleó. aquesta gàrgola té 
bec, fixa-t’hi...

—No és cap bec!
—És un bec, el que passa és que se’l veu vell i 

una mica gastat, per això no es nota gaire.
—Quina ximpleria!
—I fixa’t en les ales —va dir, passant els pris-

màtics a la seva germana—. No són gens ni 
mica com les d’un drac. tenen plomes!

L’alba va estudiar la forma de la criatura pe-
trificada a través dels prismàtics. Li empipava 
haver d’acceptar-ho, però el seu germà petit 
tenia raó. Va veure clarament les plomes a les 
ales que es dreçaven rectes i apuntaven cap a 
la paret de l’antic edifici. I, al capdavall, potser 
sí que era un bec, allò. però encara no estava 
preparada per reconèixer el seu error. 
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—No sé què vols que et digui, ja ho decidi-
rem un altre dia. ara no tenim temps. El mar-
caré com un possible candidat. 

—Com vulguis —va dir el Guillem, no gaire 
convençut. 

L’alba va treure de la motxilla l’últim dels 
seus quaderns de camp, una sèrie de llibretetes 
en què havien començat a identificar i a des-
criure totes les varietats de dracs de la ciutat. 
Hi havia escrit el títol amb unes lletres grans i 
artístiques:

Catàleg de Rèptils Monstruosos
de la Ciutat de Dragolona,
al Regne d’Aragorn
autors: alba i Guillem Castells

a sota del títol, que ocupava gairebé tota la 
portada, es dreçava un impressionant drac 
amb banyes que vomitava una foguerada di-
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recta a l’escut d’un cavaller que, era evident, 
es trobava en una situació força compromesa. 

Com que era la que dibuixava millor, l’alba 
no solament havia il·lustrat la coberta de tots 
els quaderns de camp, sinó que, a més, era 
l’encarregada d’esbossar cada espècimen que 
trobaven i reflectia en els esbossos fins l’últim 
detall, des del nombre de dents al disseny de 
les escates. Mentrestant, el Guillem, que era el 
qui tenia més traça amb les paraules, s’inven-
tava un nom i un conte per a cada drac. Terrí-
ficus Maléficent va ser el nom que va donar al 
monstre espectral que fa guàrdia a la reixa de 
ferro de la finca Güell, amb aquelles ales pun-
xegudes i la cua en espiral. D’altres, com l’obès 
drac xinès acolorit que serpenteja enlaire afer-
rat a la cantonada de la Casa dels paraigües, 
van rebre noms més divertits —en aquest cas 
«El xinès del ventallet», justament pel ventall 
de color maragda que agafa amb l’urpa poste-
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rior. «El Rei del Foc», «Ullal tort», «triplodoc»: 
el Guillem tenia un nom per a cadascun dels 
dracs que localitzaven. Excepte per als 556 pe-
titons de l’Hotel dels Comtes. La idea d’haver 
d’inventar-se’n tants d’un sol cop el superava, 
i, per evitar-ho, es va empescar un conte que li 
va servir l’excusa perfecta: una invasió de dracs 
bebè havien atacat l’hotel buscant la mare. I, 
com que acabaven de néixer, la seva marona 
encara no els havia triat els noms!

L’alba va obrir una pàgina nova i hi va ano-
tar el lloc exacte. Després hi va escriure:

possible dragó (o griu). Gàrgola de pedra 
amb ales rectes horitzontals. N’hem de revisar 
la classificació.

—Som-hi, alba, afanya’t... La tieta Bea ens 
està esperant. El llibre surt avui. a veure si ens 
quedarem sense cap exemplar!
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—Ja ho sé —va respondre la seva germana 
engegant a córrer pel carreró mentre ficava el 
quadern i els prismàtics a la motxilla—, però... 
que no ens reservava el nostre?

—Espero que sí, però, si no, serà culpa teva 
—El Guillem li va passar al davant i va asse-
nyalar cap amunt mentre corria—. I tot per un 
griu estúpid!

—«possible» griu. Eh, que només ha estat un 
segon...

El llibre que havien esmentat no era un llibre 
qualsevol. Era un llibre que tenien unes ganes bo-
ges de llegir, i no només ells, sinó milions de nens 
arreu del món. Era un llibre envoltat de misteri. 
Gairebé ningú no en sabia res, ni de la trama ni 
dels personatges, i ben poques persones havien 
tingut el privilegi de llegir-lo. Fins i tot l’autora era 
un enigma. Es deia Lucy Ferrier, però ningú sabia 
qui era ni on vivia, ni si havia escrit cap altre llibre. 
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Els darrers dies semblava que ningú parlava 
de res més. Excepte, és clar, els nens de l’esco-
la que es passaven el dia jugant amb consoles 
Z-Game. I, per descomptat, els pares de l’alba 
i el Guillem, que sempre estaven massa ocu-
pats per parlar de coses divertides. però tots 
els altres, totes les persones que valoraven el 
fet de llegir un bon llibre, estaven tan emo- 
cionades com si de debò estigués a punt de 
començar una batalla de les bones amb pira-
tes, dracs, naus espacials, nans i tot el que et 
poguessis imaginar en un gran conte. El se-
nyor Mansanas, el seu professor de literatura, 
havia recomanat a tota la classe que reserves-
sin un llibre per si l’edició s’exhauria. La tieta 
Bea els havia explicat en secret que ella rebria 
un volum durant el cap de setmana, abans del 
llançament oficial, i estava tan emocionada 
com una criatura. La novetat editorial sortia  
a les notícies, als cartells publicitaris, a la tele, 
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a tot arreu. I n’hi havia per a això i molt més! 
Es tractava del conte més meravellós que s’ha-
via escrit mai! 

almenys això havia afirmat el Leo Gu-
tenberg, el cèlebre crític literari i tertulià tele-
visiu, en una crítica escandalosament positiva. 
I, segons la tieta Bea, si el Leo Gutenberg ho 
deia, havia de ser veritat. Gutenberg era cone-
gut com el crític més dur i inflexible del món, 
temut fins i tot pels autors més reconeguts. 
Dues estrelles Gutenberg ja es consideraven 
un èxit. tres, i el llibre causava un furor imme-
diat. Eren poquíssimes les novel·les que rebien 
quatre estrelles, que es reservaven només a les 
obres mestres. I mai de la vida, en tota la seva 
carrera, havia atorgat cinc estrelles a cap llibre.  

Fins ara. 
per això, corrent pels carrers empedrats cap 

a la llibreria, es van oblidar completament dels 
dracs i els grius. Ja només pensaven a comen-
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çar la lectura. La tieta Bea els havia promès el 
primer exemplar que arribés a la botiga. Quin 
regal podia ser millor?

—Ei, vols saber una cosa que té gràcia?  
—va dir l’alba quan es van aturar al semàfor 
per travessar una gran avinguda—. No me’n 
recordo, del títol. L’he llegit mil vegades, però 
sóc incapaç de...

—Doncs sí que té gràcia, cap buit! —va riu-
re el Guillem posant-se les mans als genolls 
mentre intentava recuperar l’alè. però aviat se 
li van acabar les rialles, i la cara se li va omplir 
de perplexitat. 

—a veure, digues... digues el títol! —va ex-
clamar l’alba. 

—Ehmm... —El Guillem es va posar dret i 
es va gratar el cap. La cara se li anava posant 
vermella. 

—tu tampoc te’n recordes... —va dir l’alba, 
sense acabar de creure-s’ho. 
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—No, no... —El noi va fer que no amb el cap.
—Sí, sí! te n’has oblidat! —va cridar la seva 

germana passant-li els artells per la coroneta i 
despentinant-lo més encara del que era habi-
tual—. a veure, qui el té buit, ara, el cap, eh?

—No me n’he oblidat! —va dir, fugint de 
l’atac de la seva germana i contraatacant amb 
unes estirades de cua—. Era... sí, dona... Les 
aventures de... d’algú o d’alguna cosa... no, El 
misteri de... no sé què.

—t’ho estàs inventant! —L’alba es va posar 
a riure per sota el nas—. No era res d’això que 
dius.

—Que sí, que sí... —va dir l’altre, intentant 
ser convincent.

però la veritat és que no en tenia ni idea. I 
allò era molt estrany, perquè normalment el 
Guillem tenia una memòria perfecta per a  
les paraules. L’alba era més hàbil recordant les 
imatges, i podia dibuixar en un paper, des de 

001M-2644bo.indd   19 20/03/15   08:24



20

C a p í t O L  1

la imaginació, coses que potser havia vist feia 
mesos. En canvi, el Guillem era el que sempre 
recordava els tres trols d’El hòbbit (el tom, el 
Bert i el Guim Escanyador), o les dues llunes 
de Mart (Fobos i Deimos) o fins i tot noms es-
tranyíssims de dinosaures que ningú més sa-
bia, com per exemple els de l’Huayangosaure 
o l’agullaceratops. però aquesta vegada l’únic 
que recordava era el nom de l’autora, Lucy 
Ferrier. 

—No diu alguna cosa d’una muntanya?  
—va preguntar l’alba—. O era una aranya? 
Una musaranya! Una cosa d’aquestes... Ostres, 
ho tinc a la punta de la llengua...

—L’aventura de les set entranyes? —va sug-
gerir el Guillem.

—No, no.
—L’aventura de la muntanya prohibida?
—No, no és res d’això...!
—L’aventura del club de l’aranya?
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—No és L’aventura de res!
—Sí que ho és!
—Que no!
—Què t’hi jugues? —El Guillem va alçar les 

celles i es va fregar el dit índex amb el polze. 
—així m’agrada! —L’alba va somriure—. Què 

et sembla: el qui l’endevini el llegeix primer!
Va allargar la mà al Guillem. El seu germà 

va dubtar un moment, gratant-se el cap i mi-
rant a un costat i l’altre com si algun vianant 
li pogués donar cap pista. Sabia que el títol li 
rondava en algun racó del cervell. Només era 
qüestió de trobar-lo. però on s’havia ficat? Re-
sultava molt frustrant. aquella mena de coses 
no li passaven mai. 

però ja era tard per fer-se enrere. Com se li 
havia acudit proposar una juguesca? ara, si no 
donava la mà a l’alba, hauria de reconèixer la 
derrota, i fer-ho era senzillament impossible. 
Calia arriscar-s’hi. 

001M-2644bo.indd   21 20/03/15   08:24



22

C a p í t O L  1

—D’acord —va dir, agafant la mà que li allar-
gava l’alba—. Si té la paraula aventura al títol, 
jo me’l llegeixo primer. 

—I si no —va afegir ella—, ho faré jo! 
Les mans es van separar, i llavors es van mi-

rar als ulls un segon. però només va ser un se-
gon, perquè just en aquell instant l’homenet 
del semàfor es va posar de color verd.

Van sortir disparats, a tota velocitat, per des-
cobrir el títol del conte més meravellós que 
s’ha escrit mai. 
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