
 
L’HEROI DEL POBLE 
 
En Tom vivía en un castell d’un poble costaner a l´est del 

país. Era un adolescent molt treballador i alegre. La seva vida 
era molt normal, anava a treballar i dedicava el temps lliure a 
posar en ordre el seu castell, ja que estava molt vell i brut, 
necessitava moltes reformes! En Tom era molt estimat per la 
gent del poble, sempre que algú el necessitava, el noi estava 
disposat a oferir la seva ajuda. Un dia va aconseguir fer fora uns 
lladres de la botiga del senyor Piterson, tothom deia que era un 
heroi.  

Aquell matí va sortir del castell per anar a treballar a la 
fustería. De sobte va veure com la gent cridava i corria com 
bojos, com si algú o alguna cosa amenacés les seves vides. 
Tom va aixecar el cap i va sentir la presència i l’alè d’algú, 
peró no el podía veure! El noi tenía el pressentiment que era 
com un drac gegant, però invisible!, tan sols podía notar la 
seva respiració i el soroll de les seves petjades. Va començar a 
córrer cap al seu castell, i com tothom, s’hi va tancar. Tenía 
molta por perquè no sabía el que estava passant i, el més 
important, no sabia com era el seu enemic. 

Ja portava una setmana confinat al castell i durant tot 
aquell temps no va parar de fer coses. Va netejar totes les 
habitacions, arreglar les finestres i fins i tot va començar a 
posar ordre al soterrani del castell. Al noi no li agradava molt 
aquell lloc del castell, sempre havia pensat que vivien follets 
màgics.  

Un día de neteja al soterrani van aparèxer dues petites 
figures d’un forat. Anaven vestides amb robes lluents i 
portaven uns barrets molt divertits. Després de la sorpresa, en 
Tom els va preguntar els seus noms i què feien allí. 

 
 



Eren Aguix i Sabix i eren follets netejadors. Anaven allà on 
feien falta i el poble d’en Tom necessitava la seva ajuda. 

Els follets van explicar al Tom que allò invisible que 
espantava la gent s’anomenava Carronyavirus, i era un gran 
drac verd molt dolent que havía aconseguit fer-se invisible. 
D’aquesta manera podía moure’s per on volia sense que ningú 
s’adonés de la seva presència. Com era invisible, era molt 
difícil acabar amb ell. – Però no impossible!- va exclamar en 
Tom. 

En Tom, el Sabix i l’Aguix van idear un pla per poder 
vèncer el gran drac. En Tom havia de sortir del castell sense 
fer soroll i anar al poble per acoseguir tot el sabó possible. 
Després  l’havia de llençar per tot el camí en direcció al castell, 
mentrestant en Sabix i en Aguix feien un encanteri per fer 
ploure. Havien d’aconseguir que Carronyavirus agafés el camí 
del castell ple de sabó, i amb l’aigua de la pluja es faria visible 
i petit. D’aquesta manera en Tom podria agafar amb més 
facilitat al drac. 

En Tom va sortir del castell i va llençar tot el sabó al camí. 
Va cridar i va començar a fer soroll per cridar l’atenció del 
drac, que de seguida va começar a perseguir-lo. Ja estava tot 
preparat, va començar a ploure.  El camí es va omplir 
d’escuma i el drac es va fer visible. De sobte, es va fer cada 
cop més petit fins que va arribar a tenir una mida no superior a 
la d’una poma. En Tom el va agafar i el va ficar en una gàbia, 
ara no semblava tan perillós! 

Va sortir el sol i l’arc de Sant Martí, i la gent del poble va 
començar a obrir portes i finestres i van sortir als carrers. 
Tothom reía i aplaudia l’heroi. Un cop més, en Tom havia 
ajudat la gent del seu poble. Això sí, aquest cop amb una mica 
d’ajuda . 
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