SANT JORDI I EL DRAC COVID-19, conte del segle XXXI
Hi havia una vegada, al segle XXI, un planeta anomenat, el planeta blau, doncs l’aigua
cobria gran part de la seva superfície, i des de l’espai, s’albirava el seu color blau. En un
raconet d’aquet planeta hi ha un país petit, un petit paradís, amb mar, rius, llacs, i
platges, valls, prats muntanya, neu i pluja. Una terra d’ acollida, amable i alegre, amb
una festa especial en que els nois regalen, en senyal d’estima i amor, una rosa a les
noies, i aquestes regalen als nois un llibre, el dia de Sant Jordi, el seu sant patró.
De temps arcaics es conta la llegenda, d’un Sant Jordi, cavaller,que muntant un cavall,
blanc, armat amb una llança, mata el drac que tenia atemorit el país i presa la
princesa, com a pagament del tribut anual , una donzella verge. Feia anys i panys que
la diada era una tragèdia, fins llavors que va aparèixer el cavaller que amb el seu
cavall blanc, espasa, escut, llança, i enginy va matar el drac. Els cavallers, princeses i
dracs foren desats en llibres arraconats a prestatgeries de velles llibreries en perill
d’extinció.
Però de la nit al dia a finals de l’any 19, segle XXI, uns parents llunyans o propers del
drac, ves com es miri, els ratpenats, a un lloc remot, van covar en la profunditat de la
selva un drac molt petit, invisible: el drac Covid-19, que ràpidament va conquerir i
atemorir tot el planeta blau, fins i tot l’ indret dels dominis del cavaller Jordi.
Va arribar una època trista, d’angoixa, ansietat, de por, en que els llibres i les roses ,
estaven confinades, i fora de l’abast de les noies i nois. Però, ves per on, la llegenda
era ben viva. El cavaller del XXI, era l’ ENGINYER JORDI, que ja no portava ni armadura
ni espasa, ni cavall blanc, vestia per armadura, una bata blanca, mascareta i guants,
per espasa un microscopi i de llança una xeringa, que amb valor, il·lusió i coratge es va
enfrontar, als poders malèfics del drac covid 19.
En el seu castell-laboratori, amb el seu microscopi i ordinador va reproduir, uns
cavallers que a dins de la xeringa van derrotar els dracs covid-19. Llavors les noies i
nois tornaven a disposar de llibres i roses; la Diada estava salvada per l’enginy d’un
cavaller , sense cavall ni llança, armat amb un telescopi, un ordinador i una xeringa.
I a n’ aquest segle XXXI digital, que en sabem de la llegenda del drac i Sant Jordi ?
doncs que els nois regalen, en senyal d’estima i amor, una rosa digital a les noies, i
aquestes regalen als nois un llibre digital, en el dia de Sant Jordi digital. Benvinguts a
l’època dels dracs digitals i a la Diada digital del segle XXXI.
Conte contat, aquest conte s’ha acabat.
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