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Tercer premi

Un Sant Jordi confinat
per Blanca Yruela Johera
Hi havia una vegada un drac que es volia cruspir tots el habitants del poble però la gent estava
confinada i no va trobar ningú. Quan va sortir va dir: mare meva, surto de la cova i no hi ha
ningú? Clar, és pel coronavirus! Tothom està a casa sense sortir i si no em vull posar malalt
m’he de quedar tancat dins de la meva cova.
La princesa vivia en el castell i estava acabant els seus estudis de medicina. Confinada en el
castell, va pensar que, com que ara tots i totes s’havien de quedar a casa, estudiaria molt i
molt per ser una bona doctora.
També hi havia el cavaller Sant Jordi, que s’havia quedat sense feina perquè el drac ja no
sortia. Intentava anar passant les setmanes però estava molt trist. Pensava: caram! ara si que
no sé què fer, perquè si no surten el drac i la princesa a qui podré salvar i a qui podré matar…
Valent i confinat, Sant Jordi va pensar que ser jardiner podria ser una bona opció i va passar
tota la quarantena plantant plantes al seu jardí. Doncs de braços creuats jo no em quedaré
perquè sempre m’han agradat les plantes i les roses així que potser seria un bon ofici per
dedicar-me a la vida -va dir Sant Jordi.
Decidit i optimista, Sant Jordi sempre deixava una rosa a la seva finestra, per si alguna donzella
el salvava d’aquell confinament. Va pensar: deixaré cada dia una rosa a la meva finestra així
tothom la podrà mirar. És tan bonica! A partir d’aquell moment tot el poble va començar a
penjar roses a les finestres de casa seva per demanar a la princesa científica la cura definitiva
per aquella malaltia.
Fins i tot el drac va voler decorar l’entrada de la seva cova. Va pensar: veig tots els balcons del
poble plens de flors. Sabeu què? També posaré una rosa a l’entrada de la meva cova.
En veure la demanda del seu poble la princesa s’hi va esforçar molt i molt fins que un dia va
aconseguir la vacuna definitiva. Ja ho tinc! Per fi he aconseguit una vacuna contra aquest virus!
Aleshores, tot va canviar, la princesa va anar a collir la rosa de Sant Jordi que tant la va inspirar.
I sabeu què? Des d’aquell dia cada 23 d’abril regalem roses i, en cas d’estar confinats, les
posem al balcó.
Aquell confinament va canviar moltes coses: el drac va entendre que menjar persones no
estava bé i es va fer vegetarià i protector del Medi Ambient i de les injustícies. A partir d’ara
menjaré fruita i verdura i ben feliç seré. Una altra cosa que va canviar a causa del confinament
va ser que Sant Jordi va entendre que salvar princeses estava passat de moda perquè les noies
d’avui no necessiten que les salvin i es va convertir en uns del millors jardiners de la comarca.
Aquesta feina m'agrada més que salvar princeses perquè em criden de tot arreu per arreglar
els jardins i balcons de les cases -va dir Sant Jordi.
La princesa, en una entrevista a la ràdio, va confessar que no només havia curat la malaltia
sinó tot l’amor d’aquelles roses que havien brotat per tots els balcons. Veure els balcons tan
plens de flors em va donar la força i la valentia per trobar la vacuna -va dir.

