
Microrelats fora de Concurs 

Warrior Karlota  

El tros més preuat de mi s'ha desprès, el meu cor ara el tens tu a l'altre costat. Cuida'l perquè 

ara la meva vida està a les teves mans. Et cridaré pel teu nom, com sempre ho he fet, sense 

canviar el to. Continuaré rient de tot allò que ens feia riure juntes. I continuaré per tu, seguint 

els nostres costums. Malgrat que el teu viatge no ens permeti veure'ns, tocar-nos, no vol dir 

que no existeixis. Només hi ha un canvi de missió. Cada dia que passa, és un dia que estem 

més a prop, només estic a l'altre costat del camí. Algun dia jo també viatjaré, vindre i tornaràs 

a trobar la meva escalfor. Mentrestant, em guiarà la llum dels teus ulls blaus i resistiré 

recordant el teu somriure, eixugue'm-nos les llàgrimes, i no plorem més, ens estimem com no 

està escrit.  

PD. Dedicado a mi hija Karlota 

 

LA GEORGINA I LA DRAGONINA  

Hi havia una vegada un castell molt gran, ple de cavallers que es dedicaven a fer totes les 

tasques domèstiques, les que s’havien de fer per tenir-ho tot ben net i polit. Feia molt de 

temps que esperaven que anessin a alliberar-los les decidides dones d'aquell regne, grans 

lluitadores.  

Se sabia que eren molt guerreres, representaven les armes dels seus comtats. Se sabia que 

havia arribat una Dragonina, ben gran i amb una cua molt llarga. Aquesta Dragonina, es veu 

que s'apropa a una de les cavalleres, dones, i li va ensenyar on tenia el seu cau, una cova a 300 

metres del castell.  

Quan es van veure, de seguida es varen complicitar, i varen començar a jugar i fer curses. 

Mentrestant, des del castell tots aquells cavallers s’ho miraven esverats de veure tantes 

corredisses.  

La cavallera principal, es deia Georgina, i va anar a veure la Dragonina a la seva cova. 

Inicialment es varen posar a sopar juntes, molt contents del què els hi havia passat, ja que eren 

les participants d'un conte mític i únic.  

Des d’un bon principi, havia estat sempre al revés, era ell, el cavaller que defensava la donzella 

i l’alliberava d’un drac rondinaire ple de foc per dins, i que la volia només per a ell.  

Ara, ja no era igual, tot un repte perquè es convertia en un conte completament nou. La 

Dragonina i la Georgina van seguir sopant, mirant que era el que podien fer de nou.  

La Dragonina no volia veure més en Jordi, ja que sempre que el veia, li feia mal punxant-la amb 

aquella llança… Aleshores, van maquinar un pla: aniran totes dues juntes a buscar aquell Jordi 

per dir-li el seu descontent.  

Van anar de bon matí a buscar l'armadura, la llança, el casc i el cavall, i la Dragonina, caminava 

darrere el cavall tot acompanyant-se.  

Arriben al castell i demanen per entrar-hi. Ho fan, i tots els cavallers fugen de la plaça del 

castell despavorits, perquè tenen molta por en veure la Dragonina.  



La Dragonina, s’ho mira tot estranyada, perquè ella no fa cap mal a ningú. Mentrestant la 

Georgina, va cridant el nom del Jordi per tot arreu. Els cavallers que l'acompanyaven no sabien 

res d'on podia estar entaforat en Jordi. Fins que un cavaller petit li diu a la Georgina, l’he vist a 

la cuina, menjant-se un pastís fa poca estona!  

La Georgina i la Dragonina se'n van cap a la cuina, i quan troben en Jordi tot embrutat de nata i 

mantega del pastís, li diuen: -Jordi, què fem? Ho saps que eren els pastissos per a tu i la resta 

dels teus companys? Que demà hi ha la gran festa? 

Molt avergonyit se’n va cap a la seva habitació, però mentrestant la Georgina, l'agafa del braç i 

li diu: -Jordi, he vingut a veure't per dir-te que deixis en pau la Dragonina, que no és una fera, 

és amiga meva!-  

En Jordi amb el cap cot, li diu a la Georgina: -No et preocupis, no li faré mai més res a aquesta 

Dragonina, és petita i molt afectuosa i si algú havia fet cap conte amb ella, vull que sàpiga que 

no era ella de que parlaven.-  

En Jordi, la bèstia, l'escut, el vestit i la llança, tot ha canviat. Ara, ja no s’ha de rescatar a cap 

donzella, ja que ella mateixa ja s’ha alliberat.  

Ha arribat el dia on hi ha més noies i dones i nenes, que també volen ser heroïnes de la seva 

pròpia història. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conte ja s’ha fos.  

MA 


