
cal que e1 cavalIer el venci amb l'espasa 0 amb la llanga. Els grecs i

els perses tenien histories de dracs, i Sant Jordi en matava un, segons

la lleggada. Hercules tambe s'hi enfronta, i Perseu en va veure a la mar.

A Xima les tempestes i els terratremols eren simbolitzats per un drac de bo

ca encesa. I l'heroi germanic Sigfrid tambe va barallar-se amb un d'ag_uests

reptils.
En oanvi., en ca't aLa , el "drag6" es una bestiola petita, tambe reptil,

d'un tamany semblant a la sargantana i de forma un xic diferent. El drag6
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es anomenat tambe, en algunes comar-que s , "tallarob:es", i ad.xo , aque sf nom,

li escau, -car ttuna afecci6 molt viva a-rosegar-la,4e- forma
fora en un calaix pot fer veritables estropicis. El drag6 0 tallarobes es

diferencia de la sargantana en que te els dits rodons, com si fOEsin pla

g_uetes - per aixo cientificament el classifiquen com platidactil - i tambe

el cap IDes gros i ample que no la sargantana. No es tan rapid, i tot el

seu cos, a diferencia de la bellugosa i llisa sargantana, es com arrugat,

de pell dura a l'esquena, grisa, i ventre blanc. La cua, com en anelles,

DRACS I DRAGONS

Heu sentit a vegades que eLs nena: pe ti ts parlen d' un n drag6n, i en reali

tat es refereixen a un drac? Sigui com sigui, de dracs no se'n veuen, avui

dia, i estic disposat a pagar esplendidament qui meln porti un, viu 0 mo�.

Els nens petits, han liegit 0 els han contat, histories de dracs, car

aquests animals, fantastics, que mai no han existit en realitat, s6n bons

per als contes heroi£s i de fades.

El drac, segons les llegendes, era una mena de bestiassa, com un llan

gardaiK4lls1t g�an, pero ame un 0011 11arg, cua pl�na ae dents i a vegades

bifurcada, i llarga llengua, la qual a voltes era de foe. Un monstre

aixi, als contes, sol guardar tresors, coves, i princeses encandiades; i

forga llarga.

Fa vida 0 be pels camps, en el qual cas es 1a varietat negra, perque

as mes fosca; 0 be dins de les cases 0 ales tapies en ombra, i aleshores
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es el drag6 d'ombra 0 blanc, mes clar de color. Te una especial habilitat

a cagar insectes. Sol Quedar-se a l'ombna i vigilar Quan una voliana 0 mos

ca se Ii apropa. Aleshores allarga XK el colI, i treu la llengua, amb la

Qual enganxa la v!ctmma. Jo els ho he vist fer muni6 de vegades.

La seva preferencia s6n les parets, les tapies, el sotateulats, i sempre

busca la penombra. Rarame�t els veureu a ple sol. En ai�o s'assemblen a

d'altres reptils, com les iguanes. S'enfila molt mes facilment que no la

sargantana, perque mentre aQuesta te unes ungles al capdamunt dels llargs

dits, el drag6 ho hem dit, els dits plans, amb une� plaquetes adherents
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que els permet d'enganxar-se a qualsevol superf!cie amb facilitat. Q�n

per atzar us cauen a sobre, no es massa facil de desenganxar-vos-els, i a fe

que el seu contacte no es gens agradable. Pero s6n inofensius per ales

persones, per IDeS Que als pobles hi ha supersticions entorn d'aQuestes besties

Fins i tot diuen que tenen a veure amb els dimonis!

En canvi poden atacar animals indefensos. Hom ha dit Que arriben a plan

tar-se al cap dels ocells engabiats i, valent-se del poder d'aferrament

dels seus dits, no se'n mouen per bots que la v!ctima faci, i poden rosegar-

la a gust.

A la gent de la ruralia i de la muntanya no els fan gaire goig, em part

per les supersticions, en part perque s6n tan goragos Quan poden atrapar un

drap 0 una peca de- vestit.

Els mes grossos no fan mes enlla de quinze centimetres. Es confonen amb

els tapials i amb les herbes segues, i s6n realment anim�ls de seca, fins
al punt Que abunden a tots els paisos mediterranis, la Peninsula Iberica,

especialment, i les Balears.

Mentre la sargantana pot avangar rapidament en linia recta, el drag6 avan

ga fant com unas esses: es mes reptador que no la sargantana, perque no ai

xeca mai el cap, xa sin6 Que el porta arran de paret, com el ventre, la cua

i les potes. ts extraordinariament potent, donada la seva dimensi6 general.

Suporta la sequera perfectament: n'he tinguts en un pot de vidre, tapat, i
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han viscut dies i dies, fins que els he deixats anar �novament. Aixo, pero,

els reptils, ja ho fan. Penseu en les serps, que s'endormisquen i no es

mouen en hores, en dies.

El mon dels reptils no es tan repugnant com la gent creu. Cal baver-los

conegut , haver-los observat ••• Naturalment, parlo del drago, no pas del drac.

I, recordeu-ho: e1 drac es un animal fantastic, bo per als contes, i que,

en forma de carto, apareix en K�aaKfKK festes d'algunes viles + Berga, Vila

franca, El Vendrell, Solsona, Reus, Lleida - en cercaviles i processons. Es

molt decoratnu, i aiuen que el Rei Jaume el Conqueridor portava una figura

de drac amb ales al casc.

Jo m'acontento amb els meus dragonets, que m'acompanyen tot l'estiu per les

parets, els munts de llenya, i que espien mosques i mosquits vora el fanal

a Itentrada de casa. Silenciosa�, blanquinosos, apaanats, menuts, simpatics ••

sia no se t'entaforen pels calaixos i et desfan� lli� mitjons 0 una camisa!


