
EL MONSTRE DEL CARRONYAVIRUS 

Vet aquí una vegada, fa molt de temps en un regne llunyà hi havia una noia, es 

deia Marieta, doncs la Marieta era una noia molt eixerida a qui li agradava molt 

ballar al carrer amb els seus amics. Viva en un castell que era al cim d’una 

muntanya molt alta amb la seva família.  

Un dia, la Marieta volia baixar de la muntanya al poble per veure els seus amics 

i jugar pel carrer, com feia sempre. Però aquest cop li van dir que no podia, que 

al castell hi havia entrat un drac que ningú podia veure i que matava les 

persones. La Marieta tota estranyada no sabia què pensar, un drac que mata a 

les persones, però que no es pot veure? No sé jo... 

A la Marieta la van tancar a la torre més alta de castell on el drac no hi pogués 

arribar, però ella no volia estar tancada, tancada allà dalt s’avorria, i molt!  Un 

dia es va posar a pensar i després de donar-li mil voltes va decidir anar a matar 

al drac per poder veure els seus amics del poble.  

Va esperar a que el guàrdia que la custodiava a les nits s’adormís per prendre-

li la clau de la torre, va baixar al castell i va veure que hi havia una mena de 

pols estranya per tot el castell, semblava que sortia de l’infinit però no era així, 

era un drac invisible que la tirava per matar a tothom qui trobava.  

La Marieta no sabia que podia fer, si no veia el drac, no el podia matar.  

Llavors va arribar una velleta molt velleta i li va dir:  

- Marieta, Marieta, pensa una miqueta, a la cuina hi ha farina i la farina 

s’enganxa a tot allò que troba davant seu.  

No entenia res, aquella velleta l’havia confós, però es va posar a pensar en el 

que li havia dit, i després de molta estona pensant i pensant, va desxifrar el que 

li havia dit la velleta, havia de tirar farina al drac per veure’l! Així doncs, va anar 

cap a la cuina i va agafar un sac ben gros de farina i el va obrir. Va pujar al 

capdamunt de la torre i va llençar tota la farina pel castell i, de cop, el drac va 

agafar forma, era enorme i feia molta por. Aquell drac estava enfadat.  



La Marieta va lluitar contra el drac amb totes les seves forces, però quan 

estava a punt de clavar-li l’espasa va mirar-lo als ulls, aquells ulls no tenien 

maldat, va abaixar l’espasa, el va mirar i li va preguntar:  

- Per què mates a les persones si no t’han fet res?  

- Pe rquè he de menjar, de què vols que m’alimenti sinó?- li va respondre 

el drac mig somicant 

- Doncs de fruita i de verdura, que és molt bona. Mira, allà al bosc hi ha un 

munt de fruita i tota està boníssima.  

El drac, que es deia Carronyavirus, va anar fins al llac a netejar-se la farina 

que tenia damunt i després va anar al bosc aquell a veure que era això que 

li havia dit la Marieta. Va tastar una poma vermella com la de la Blancaneus 

i li va encantar. En aquell bosc hi havia un munt de pomes vermelles, i 

préssecs, i maduixes, i pastanagues, i tot tipus de fruites i verdures que el 

drac menjava cada dia.  

La Marieta havia fet màgia: havia convertit un drac tan dolent que matava a 

les persones en un drac que només menjava fruita i verdura i, a més, 

s’havien fet bons amics i el drac portava a la Marieta a volar amb ell per tot 

el món.  
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