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Roger Font Vilagran





Pròleg

Totes les coses tenen un començament. La meva afició a 
escriure va néixer ara fa nou anys, quan jo en tenia set: 
es podria dir que feia ben poc que havia après a escriure 
amb certa fluïdesa.

La possibilitat de traçar quatre lletres em va permetre 
deixar de banda els quaderns de cal·ligrafia i intentar 
una cosa nova: escriure històries. Va ser gràcies a l’es-
cola, però, que em vaig embarcar en aquesta aventura. 
La diada de Sant Jordi s’acostava, i al centre hi havia la 
tradició d’escriure un conte, ajuntar-lo amb els treballs 
que s’havien fet durant el curs i confeccionar un dossier 
amb tots els fulls. Els tres millors de cada classe eren 
premiats.

I resulta que jo vaig agafar el llapis i vaig omplir un foli 



amb una història titulada El cavaller Rogelí i el drac, 
que va ser guardonada amb el primer premi. A aquest 
primer relat l’han seguit molts més, fins que enguany 
m’he proposat reescriure’l, amb l’objectiu de tornar, en-
cara que només sigui durant uns instants, al punt de 
partida.

L’autor



El cavaller Rogelí

La robusta portalada s’obrí lentament amb un gran ter-
rabastall. De l’interior de la fortificació aparegué el ca-
valler Rogelí, baró de l’Empordà, que acomiadà el seu 
escuder acabada la distesa conversa que tots dos mante-
nien cada diumenge al matí. El seu company d’aventu-
res s’enfilà al rossí i s’encaminà cap al nord, de tornada 
al poble. El cavaller es mantingué a l’entrada del castell 
observant l’escuder, fins que aquest desaparegué entrant 
al bosc.

La portalada tornà a tancar-se, i el cavaller Rogelí en-
trà a la seva fortalesa en direcció al pis noble. Mentre 
pujava les escales, reflexionava sobre el que havia estat 
parlant amb l’escuder: la monotonia de la zona. I és que 
feia temps que els pirates ja no estaven interessats en 
la Costa Brava, i els bandolers de les Gavarres ja havi-



en estat caçats pel seu fidel exèrcit. El cavaller Rogelí 
s’avorria, i començava a estar-ne fart.

Girà la clau dues vegades per assegurar-se que ningú 
el molestaria i s’assegué a la cadira del seu escriptori, 
observant l’imponent llibre amb tapes de cuir que tenia 
al davant. L’obrí per on ho havia deixat l’última vegada, 
sucà la ploma al tinter i continuà escrivint el relat de la 
seva vida diària, una afició, la d’escriure, que li resultava 
molt gratificant.

Justament quan estava ben engrescat narrant un epi-
sodi de lluita contra els pirates que li va valer un gran 
reconeixement i afecte dels ciutadans de les contrades 
circumdants, un estrident so inundà la sala.

—Per Júpiter! —exclamà el cavaller, sobresaltat— Qui 
és el que gosa interrompre la meva tranquil·litat fent so-
nar aquesta màquina infernal?

El baró de l’Empordà s’aixecà de la cadira a desgana i 
s’adreçà fins al telèfon, que despenjà d’una revolada.

—Bon dia tingueu! —començà— Parleu amb el cava-
ller Rogelí. Què desitgeu?

—Hola, Rogelí. Sóc en Sestèrcius —es presentà l’escu-
der, que havia abandonat el castell feia menys d’una 
hora—. Te-tenim problemes a Pa-Pa-Palamós, senyor... 



—anuncià amb la veu tremolosa.

—Sigues més concret, Sestèrcius, si et plau.

—Doncs resulta que... que... que ens està envaint un 
drac! I treu foc pels queixals... literalment! Et necessi-
tem, o tot el poble quedarà reduït a cendres que se les 
emportarà el vent!

—Malviatge! No patiu, que vinc immediatament!

El cavaller Rogelí penjà el telèfon ràpidament i cridà els 
seus servents perquè el vestissin i li portessin tot el ma-
terial que necessitava. Es col·locà l’armadura, les botes, 
el bacinet i, lligada al cinturó, una llança. El personal 
del castell li recomanà que es fes acompanyar per algú, 
però el cavaller rebutjà la proposta: preferia anar-hi sol. 
Ordenà que ensellessin i raspallessin el destrer, s’hi en-
filà i començà a galopar en direcció a Palamós.

Alterat per l’excitació que li produïa una situació com 
aquesta, i pel convenciment que la monotonia s’havia, 
per fi, acabat, escollí el camí que travessava les Gavar-
res, al·legant que era la ruta més ràpida. Tanmateix, era 
també la més perillosa, ja que estava controlada pels 
bandolers. Els corriols estaven governats per falgueres, 
herbes altes i arbustos secs, senyal que eren poc utilit-
zats. El cavaller hi circulava amb el seu cavall provocant 
un estrèpit que apartava les formigues, feia callar els re-



ientincs i obligava els conills a tornar al cau, espantats.

El viatge transcorregué sense obstacles fins que, tot 
d’una, el destrer ensopegà i caigué de morros a terra, 
expulsant el cavaller Rogelí de la sella i fent-lo volar uns 
quants metres. Afortunadament, el baró de l’Empordà 
aterrà en una bona posició que li permeté sortir sa i 
estalvi de l’ensurt. El cavall també aconseguí aixecar-se 
amb prou facilitat, però el seu genet no hi pogué tornar 
a pujar: una colla de bandolers li ho impediren, armats 
amb pals i pedres.

—Mireu qui tenim aquí... —començà un dels homes.

—Però si és en Rogelí, el famós baró de l’Empordà! —
continuà un altre, en to burleta.

—Llàstima que avui se li haurà acabat la fama... Perquè 
no en sortirà viu, d’aquí!

Els tres bandolers esclafiren a riure esgrimint els rocs 
que portaven a les mans en senyal de superioritat.

—Va, dóna’ns aquesta llança que portes i podràs gaudir 
d’una mort més agradable.

—Sí —hi afegí un dels criminals—, et llançarem pel 
precipici en lloc de penjar-te de l’arbre!



Les fortes rialles continuaren, exhibint el menyspreu 
dels bandolers cap al cavaller Rogelí. Aquest, però, que 
ja s’havia entretingut massa estona, aprofità l’ocasió per 
treure la seva llança, acompanyada d’un crit de guerra. 
Els bordegassos no tingueren temps de reaccionar: un 
veié el seu estómac travessat per la llança, un altre rebé 
un gec de mastegots que el deixà inconscient i l’últim, 
que ja havia contemplat la matança, fugí esperitat sense 
mirar el seu davant, xocant amb un arbre que li partí el 
crani en dues meitats, deixant-li el cervell a la vista.

—Quins galifardeus... I jo que pensava que ja no en 
quedaven, de bandolers... —manifestà el cavaller Roge-
lí en veu alta.

—I tant que en queden! —aconseguí articular entre 
esbufecs el bordegàs que havia estat travessat per una 
llança— I et vindran a buscar, tros de soca! Sòmines! 
Bufagaites! Escuracassoles!

El cavaller Rogelí decidí que no calia perdre més temps 
amb els bandolers i continuà el seu viatge al galop. Bai-
xant de les Gavarres veié unes quantes columnes de fum 
provinents de Palamós, i intensificà la marxa.

Ja a l’entrada del poble, localitzà un vell pastor refugiat 
a l’interior d’una barraca.

—Oh! Però si és el cavaller Rogelí! —pronuncià, espe-



rançat— Ajudeu-nos, el drac ens està cremant les cases!

—Bon home, em sabríeu dir on s’amaga exactament 
aquest drac? —inquirí el baró de l’Empordà.

—L’he vist per última vegada a la plaça Major, senyor.

El cavaller seguí les indicacions del pastor i es trobà 
cara a cara amb el drac, que bevia aigua de la font abans 
de continuar les seves malifetes. L’animal tenia el cos 
cobert d’escates verdoses i aspres, amb unes ungles afi-
lades com espases i més brutes que una cort de porcs un 
dia de pluja. Els seus immensos ulls foscos desviaren la 
mirada cap al visitant, i el drac plegà de beure.

—Què hi fas, aquí? —la criatura escopí les primeres pa-
raules— No saps que aquest és el meu territori?

El cavaller Rogelí, perplex perquè el drac podia parlar, 
li dirigí unes paraules:

—Es pot saber per quins set sous estàs incendiant les 
cases de Palamós, tros de llamp?

—Com t’has atrevit a insultar-me, humà esquifit? —re-
plicà el drac, irat— Vols tastar la calor de les meves fla-
mes?

—Vull que callis, que se’t baixin els fums i que deixis 



estar aquests aires de grandesa que portes a sobre.

—Ara t’has passat! Prepara’t per experimentar el poder 
de la meva ira!

—Ep, para el carro. T’estic oferint la possibilitat de di-
alogar i tu només vols imposar la teva tossuderia. Això 
no funciona així, home!

—Mira, m’estàs tocant els nassos. Surt del mig i deixa’m 
acabar la feina, val?

—En català correcte diem “entesos”, i no “val”.

—Aaaaaaah! —la ira ja corria per les venes del 
drac—N’estic fins als pebrots! Et cremaré viu, pallús!

—Si treus una flama més de la teva decrèpita dentadura 
no dubtaré a disparar-te la meva llança.

El drac, cegat per la ràbia, aixecà el vol escopint foc per 
la boca, ignorant l’advertència del baró. El cavaller Ro-
gelí desenfundà la seva llança en un tancar i obrir d’ulls 
i, davant de les mirades de tots els palamosins, que ha-
vien tret el cap després de sentir la picabaralla entre el 
drac i el baró, apuntà la criatura. I disparà amb totes 
les seves forces. El drac fou tocat de forma prodigiosa 
enmig del cel, i la llança li travessà el cor mentre volava, 
fet que provocà el seu impacte imminent contra el terra, 



acompanyat d’un fort estrèpit.

Hi hagué silenci absolut durant uns segons. Després, 
l’alegria esclatà al poble, i tot eren crits i rialles. Els pa-
lamosins, empesos per l’emoció, mantejaren el cavaller 
Rogelí, i li agraïren mil i una vegades la seva heroica 
gesta. Tanmateix, no s’allargaren amb les celebracions, 
perquè encara quedaven flames actives, que aviat varen 
apagar.

El cavaller Rogelí tornà al seu castell, content perquè 
s’havia acabat la monotonia, i satisfet per haver ajudat, 
un cop més, la gent del territori.






