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Sant Jordi al segle XXI
Vet aquí una vegada un poble anomenat Montblanc, un bell i encantador paratge de
muntanyes verdes on la gent vivia feliç i despreocupada, fins que un dia va aparèixer
un gran i ferotge drac que amenaçava la pau de tot el poble. El drac tenia llargues
urpes, ales gegants i un alè verinós que provocà la pesta a tot el poble.
La gent estava desesperada per la presència del drac, que ho destrossava tot per on
passava i provocava grans desastres a tot arreu. A més, va encomanar la pesta i es
menjà molta gent del poble. El poble es va reunir i va decidir que cada setmana
donarien al drac un parell de xais per calmar la seva gana i així poder viure tranquils
almenys una estona. Les setmanes anaven passant i el drac no molestava perquè la
seva gana se saciava amb el bestiar. Però va arribar el dia en què ja no hi havia més
xais per donar al drac i el pànic s’apoderà de tot el poble.
Van convocar una assemblea per decidir una solució, i van pactar que cada setmana li
donarien una persona a l’atzar del poble, ja que era l’única solució que podien dur a
terme en aquella condició. Les setmanes anaven passant i la gent del poble
sacrificant… fins que un dia la mala sort va fer que toqués sacrificar la filla del rei, la
princesa. El rei va suplicar que no donessin al drac la seva filla, que donaria totes les
seves riqueses i el que fes falta, però la gent del poble no va tenir pietat.
Quan va arribar el moment, la princesa es va vestir de blanc i va començar a caminar
en direcció a la cova del drac, estava espantada i plorosa. Aleshores, va agafar el seu
Iphone i va postejar al Facebook el seu estat:
-Déu n’hi do… quina por que tinc! Estic massa acollonida, això no em pot estar passant
a mi!
Amb molta tristesa i malenconia, va afegir una emoticona trista i un selfie plorant per
corroborar la seva pena. Va continuar sense pressa el seu camí, quan de sobte un
missatge aparegué:‘’Princesa no t’amoïnis!!! Jo et salvaré’’.Va mirar el seu perfil amb
curiositat, era un tal Jordi de Capadòcia.

A l’altra banda,galopant amb un bell cavall blanc, hi havia en Jordi, un heroic cavaller.
Va treure el seu smartphone i va revisar les històries d’Instagram.
Princesa: Déu meu!, cada cop hi sóc més aprop, em tremolen les cames. Estic feta un
flam...
En Jordi de seguida va rastrejar la seva ubicació i a través de Google Maps va buscar la
ruta més ràpida per arribar a la cova del drac, va clicar l’opció d’anar a cavall i el GPS es
va activar de seguida. Al poble de Montblanc, tothom estava connectat a Facebook per
seguir els passos de la princesa mentre es lamentaven i feien el cafè a l’Starbucks. En
Jordi galopava amb energia amb el seu cavall mentre seguia les indicacions:
A 200 metres giri a l’esquerra per l’avinguda del bosc encantat, a 100 metres giri a la
dreta pel carrer del drac ferotge, continuï tot recte, a 100 metres agafi la segona
sortida de la rotonda en direcció a la cova pudent (trànsit dens al bosc a causa d’una
manada de llops salvatges, té un retard de 5 minuts), continuï tot recte i haurà arribat
al seu destí.
De cop i volta, en Jordi es va adonar que s’estava quedant sense bateria i per rematarho no tenia wifi. Aleshores va fer una paradeta en un racó, va treure de la cartera un
carregador sense fil i va hackejar la xarxa wifi més propera mentre escoltava la seva
playlist preferida de Spotify. Quan va aconseguir connectar-se a la xarxa, va buscar
l’última actualització de l’estat de la princesa:
Princesa: El meu últim desig és que quan mori, algú es faci càrrec del meu Instagram
perquè tinc 1.000.000 de seguidors i em faria molta pena deixar-los sols i desemparats.
En Jordi, encara consternat per la duresa de les paraules de la princesa, va començar a
buscar per Youtube un vídeotutorial per matar dracs. Va tenir la bona sort de trobar un
llatino americà que el va considerar el seu amic només en començar el tutorial i va
aprendre indicacions molt bones de com matar el drac.Allò li va donar les forces
necessàries per enfrontar-se al ferotge drac i va continuar el seu camí , amb
l'smartphone a la mà.

Quan va arribar a la cova del drac, va trobar-se la princesa sola i desconsolada plorant
mentre feia una foto panoràmica dels voltants. Estava dalt d’un meravellós cim amb
un paisatge fantàstic i va aprofitar per penjar-la al seu blog de paisatges al·lucinants.
Jordi: Princesa, no patiu, jo us salvaré i al dolent drac desinstal·laré del sistema de
Montblanc.
Princesa: Oh Jordi, quina sort la meva de tenir un Iphone amb tan bona cobertura i
que m’hagueu pogut trobar.
Abans de marxar, la princesa va treure el seu pal de selfie i es van fer una foto amb
ganyotes per posturejar a les xarxes socials.De sobte, el drac ferotge va sortir de la
cova molt i molt enfadat perquè tenia molta gana, i ho va començar a cremar tot amb
el seu alè.
En Jordi ràpidament va treure la seva espasa digital, que ja tenia connectada a
l’aplicació de l’android i gràcies al bon senyal del qual gaudia va poder vèncerel drac en
un tres i no res. Li va clavar l’espasa al cor i morí en un moment.La gent del poble ho
havia presenciat tot gràcies al vídeo en directe que havia emès la princesa, i van
començar a festejar amb alegria la victòria del cavaller Sant Jordi.Visca! Visca!
Postejaven sense parar a les xarxes socials.La sang del drac al terra caigué i en Jordi la
va escanejar amb el mòbil i una bella rosa vermella aparegué; la va enviar a la princesa
i ella molt contenta es va posar i de seguida ho va postejar:
Princesa: Gràcies, Jordi! Ets el cavaller més valent que conec i, a més, m’has regalat
aquesta bella rosa. Va actualitzar de seguida el seu estat, se sentia feliç.
El rei de Montblanc se sentia molt i molt eufòric amb la victòria de Sant Jordi i estava
tan agraït que va concedir-li la seva filla perquè s’hi casés. Però en Jordi no va voler
perquè no li paraven d’arribar missatges de gent en perill que necessitaven la seva
ajuda, però sí que va acceptar l’actualització al Facebook que li va demanar la princesa
de solter a casat.
Llavors en Jordi va muntar el seu cavall blanc, va prémer un botó que tenia a l’orella
dreta i el cavall es va transformar en un Porsche Cayenne Blanc del 2018, es va posar

les seves RayBan i se’n va anar desfilant a tota castanya per les corbes del paisatge fins
que es va esfumar del tot i mai més el van tornar a veure per Facebook...
I al poble de Montblanc, ja per sempre van viure feliços i van postejar que menjaven
anissos!!!

