
UN SANT JORDI CONFINAT



Hi havia una vegada, un virus maligne anomenat Covid que va arribar des de la Xina
i va voler quedar-se a viure a Riba-roja d’Ebre.



L’arribada del virus va fer que tothom -sobretot la gent gran- es quedés tancat a casa perquè no
s’infectessin i els hi fes mal. Amb el poble deshabitat, tota la canalla va decidir sortir a atrapar el

virus i desfer-se d’ell.



I van creure que el millor era demanar ajuda al cavaller Jordi, que es
trobava al seu jardí podant els arbres,



i a la princesa, que era una científica reconeguda i que, en aquell moment, estava
al seu laboratori creant una vacuna per poder desfer-se d’en Covid.



El cavaller Jordi, la Princesa i tota la canalla del poble van sortir de pressa a cercar el virus Covid
que, en assabentar-se’n de la recerca, va decidir amagar-se a l’ermita de Santa Madrona perquè

creia que allà no el trobaria ningú.



Van passar quaranta dies rastrejant cada racó del poble, però fins que el cavaller Jordi i la
Princesa no van pujar a l’ermita, no van trobar el seu amagatall. 

Després de batallar amb el virus, el van capturar.



Atrapat el virus, la canalla es va posar molt contenta perquè això significava que
tothom podria sortir al carrer un altre cop; però van veure que el virus s’escapava per les

reixes. L’única solució per acabar amb ell seria cremar-lo o trobar la vacuna.



Llavors van decidir trucar el drac perquè els ajudés a vèncer en Covid i el cremés amb les
flamerades de la seva boca. I, al cap de poca estona, el drac ja sobrevolava la Garita.



Tota la canalla, que estava a punt per la batalla i anaven equipats amb guants i mascaretes, van
demanar ajuda al drac per tal de que el poble tornés a tenir vida, ja que feia temps que no

veien als seus iaios i els trobaven a faltar: havia de matar en Covid.



El drac, amb l’ajuda del cavaller Jordi i la princesa, va posar-se a buscar el virus per poder
destruir-lo, però no el trobaven i cada cop es posaven més nerviosos. Fins que, sobrevolant
Riba-roja, van veure una massa verda damunt del campanar de l’església i van volar fins allà.



Estaven espantats perquè l’església era el lloc on la canalla s’havia fet un fortí perquè el virus no
els ataqués. Però, en arribar-hi, va veure que en Covid havia marxat direcció el riu Ebre.



El drac, el cavaller Jordi i la princesa van enfilar-se carrer Església amunt i van anar
a parar a l’antic castell dels templers, des d’on van accedir al passeig del riu i...



“El tenim, en Covid és aquí! Drac, afanya’t! Ataca’l!” I allà va començar la batalla final:
Infectaria en Covid al drac? O podria el drac cremar-lo?



Després de molta estona de flamerades, atacs i escopinades plenes de microbis, la
princesa va poder clavar-li a en Covid la vacuna que havia creat, i el drac el va cremar i

recremar fins convertir-lo en cendres.



Quan la canalla va assabentar-se’n, van sortir de l’església Sant Bartomeu i van baixar fins al riu per donar-li
caramels al drac en senyal d’agraïment per la seva ajuda: Havia salvat el poble de Riba-roja d’aquell virus
maligne, i ara ja podria tothom tornar a fer el vermut a la plaça dels Jubilats, anar al parc a jugar i tornar a

l’escola. Ara els carrers del poble tornarien a tenir vida.



Mentre celebraven la victòria, van veure que de les cendres d’en Covid creixien
fulles verdes -perquè el virus era verd-.



I, més tard, hi va créixer una rosa roja.



El drac va collir la rosa i li va donar al cavaller Jordi i a la Princesa, que
eren els màxims representants de Riba-roja,



perquè sempre recordessin la valentia que havien tingut totes les nenes i
nens del poble.



Des d’aquell dia, cada 23 d’abril el drac torna a Riba-roja per commemorar
aquella diada i, com a símbol de la victòria,



tothom es regala una rosa, que sempre ens recordarà a l’amor 
i la valentia dels riba-rojans.
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