
LA LLEGENDA D’ABRERA 

 

  Temps era temps, quan els dracs sobrevolaven aquestes terres. L’últim niu de 
dracs que es coneixia, era a la muntanya de Montserrat. I després de molts 
segles, l’últim d’aquells dracs, atemoria a la població. Des de la seva cova, 
sortia i s’engolia tot allò que es posés al seu abast. Però, no content amb tot 
això, portava generacions obligant a la gent dels pobles a sacrificar a una 
persona a l’any per satisfer la seva gana i la seva maldat. I així, any rere any, 
tots els pobles que estiguessin a mig dia del seu vol, havien de sacrificar a una 
persona. Des de les muntanyes fins al mar, l’anomenat Terror Negre de 
Montserrat, tenia aterrats als veïns dels pobles. Una d’aquelles terres era el 
castell de Voltrera. Aquí, la llei marcava que tots el noms de la gent del poble 
havien de ser posats en un cistell sense excepció. I just després de que el drac 
s’engolia al sacrificat, havien de treure un nom del cistell per l’any vinent. 
D’aquesta manera, el pròxim sacrificat tenia un any per gaudir de la seva vida. 
En cas de que el sacrificat fugis, tota la seva família seria sacrificada al drac. 
Així, ningú fugia. I vet aquí on comença la nostra historia. 

  El drac sobrevolava el castell abans d’aterrar. Era tant gran, que semblava 
que es feia de nit. La gent del poble fugia a les seves cases atemorides, els 
nens cridaven pels rugits de la bestia alada, només uns pocs es mantenien 
ferms fins l’aterratge del drac. 

- On és la meva recompensa per no acabar amb tots vosaltres? –va rugir el 
drac amb una veu eixordadora. 

  Una jove va donar unes passes i es va posar davant de tothom. Sense 
aixecar el cap, les llàgrimes queien per les seves galtes. 

- Sóc jo la teva recompensa –va respondre amb veu tremolosa.  
- No en tinc ni per començar, però un tracte és un tracte i m’hauré de 

conformar amb tu –va somriure de forma maliciosa.  

   El drac va escopir una flamarada de foc que va calcinar a la pobre noia, i 
mentre que la seva família plorava i cridava, el drac va donar quatre passes i va 
començar el seu banquet. El fill del comte mirava amb impotència com aquella 
bèstia rossegava les restes de la noia. Fart d’escoltar com cruixien els ossos de 
la víctima mentre mastegava, ple d’ira, va posar una mà a la seva espasa. 

- Que fas boig, vols que ens calcini a tots? –va xiuxiuejar entre dents el 
comte mentre li agafava la mà.  

- No ho podem permetre, no podem continuar així –va respondre en veu 
baixa el seu fill. 

- Ja està fet. Estigues quiet i no facis res, només serà un moment i viurem un 
any més. Si fas qualsevol bestiesa, ho pagarem tots.  



  El fill del comte va treure la mà del puny de l’espasa i la va prémer amb força, 
esperant que aquell monstre marxés.  

  El drac va mirar amb els seus ulls grocs reptilians a la gent atemorida. 

- Espero que la propera vegada surti algú amb més greix. Ens tornarem a 
veure d’aquí a un any –va rugir i es va enlairar. 

  La gent, amb l’ànima destrossada, es mantenia en un silenci sepulcral. Fins 
que una veu solemne el va trencar.  

- Jo, Arnau de Vilalba, comte de Voltrera i senyor d’aquestes terres, com a 
representant màxim de la llei, faré l’honor de treure el nom del escollit per 
l’any vinent. Porteu-me el cistell! 

  La gent pregava al cel que el seu nom no sortís del cistell, tothom menys una 
persona. El fill del comte desitjava que el seu nom aparegués al paper. 

- I el sacrificat per l’any que ve es... –el comte es va quedar de pedra al 
veure el nom -Jor..., Jor..., Jordi de Vilalba –el comte va mirar al seu fill amb 
ulls tristos-. No! –va cridar de sobte el comte-, el meu fill no!. 

- La llei es la llei! –va cridar un home. 
- Això, això! –es va escoltar entre la multitud.  
- Ja n’hi ha prou, pare! Jo sóc l’escollit. 
- Però fill, se’t menjarà –va dir el comte amb la veu plena d’angoixa. 
- No penso quedar-me de braços plegats esperant que vingui el drac, pare. 

Em prepararé per acabar amb el monstre. D’aquí a un any aniré a la seva 
cova i el mataré.  

  Els dies i les nits passaven com un sospir, i dia rere dia, en Jordi entrenava 
per la gran batalla. Finalment, la primavera va explotar plena de vida i el temut 
dia va arribar.  

- Pare, tornaré amb el cap d’aquella mala bestia, t’ho prometo. 
- Tant de bo ho aconsegueixis fill meu –va respondre amb preocupació. 

  Tot el poble es va reunir per veure’l marxar. Quan la silueta del cavaller es va 
perdre en la llunyania direcció Montserrat, va accelerar el pas del seu cavall. El 
camí va ser dur i pujar fins a la cova del drac ja era una prova per si mateixa, 
però el veritable desafiament estava a punt de començar.  

-  Drac! Vine pel teu sacrifici, Drac em sents? 

  De la foscor de la cova van sorgir dos ulls brillants que semblaven dues torxes 
enceses. El drac era més negre que el carbó, i fins que no va començar a sortir 
del seu amagatall, no es va veure l’imponent bèstia.  



- Vens fins a casa meva per sacrificar-te? A mi m’agrada més anar al castell i 
veure la por reflectida en els ulls de la gent. Un moment... Ah! Ja entenc, 
ets el fill del comte oi? Vens a lluitar i a salvar la gent del poble. 

- Així és, avui s’acaba el teu regnat de terror, maleit drac! –va esperonar al 
seu cavall per carregar contra el drac. 

- Doncs vine pobre infeliç i enfronta’t al teu destí! –va rugir el drac. 

  El cavaller carregava al galop i el drac va obrir les seves ales per agafar tot 
l’aire possible. En el moment que va llençar la seva flamarada, capaç de fondre 
el metall, el cavaller que l’havia vist amb anterioritat escopir foc, va canviar la 
trajectòria del cavall i es va salvar de miracle. El drac va quedar atònit, feia 
molts anys que ningú li feia front, i mai ningú havia sortit viu del seu alè 
mortífer. Aquest moment de distracció va ser aprofitat pel cavaller per redirigir-
se cap al drac i carregar amb totes les seves forces. La llança va impactar al 
coll de la bèstia, però la llança es va trencar en mil bocins. L’únic que va 
aconseguir va ser que una de les seves grans escames, tan dures com la millor 
de les armadures, saltés del seu cos. El drac, ple d’ira, va donar un fort cop 
amb les seves urpes al cavall que va fer caure al cavaller a terra. En Jordi va 
intentar treure la seva espasa, però el drac va posar una de les seves urpes 
sobre el braç. Cridant de dolor i malferit, va quedar inconscient. En aquell 
moment, el drac el va agafar amb la boca amb molt de compte, i el va portar a 
la seva cova. Després de deixar a la seva víctima, es va enlairar en direcció al 
castell. 

  La gent del poble veia com l’esgarrifosa bèstia alada sobrevolava el castell 
traient foc pels queixals. El comte va sortir al pati del castell al escoltar els crits 
de la població. En veure al drac, va plorar pel seu fill, imaginant el seu trist final. 
I mentre es lamentava, el drac va escopir foc sobre algunes teulades i es va 
plantar al davant del comte. 

- Pensaves que el teu fill podria amb el Terror Negre de Montserrat? –va 
preguntar el drac ple d’ira. 

- No, jo no volia que hi anés. Va sortir escollit i va anar en contra de la meva 
voluntat.    

- No us destruiré, però això m’ho heu de compensar. Vull una nova víctima i 
tres ovelles. D’aquí a dos dies vindré a buscar la meva recompensa, si ho 
feu, et retornaré al teu fill. 

- El meu fill està viu? –el comte estava sorprès.  
- Sí, no el vaig matar per ser fill teu. Però com tornis a fallar-me, no tindré 

cap mirament. I si pensaves que això quedaria aquí, aquest hivern patireu 
gana.  

  El drac es va enlairar i va anar en direcció als camps que tenia el poble de 
Voltrera a l’altra banda del riu. Allà eren la majoria de terres i bestiar de la gent. 
El drac va començar a escopir foc als camps i al bestiar. Tothom veia amb 



impotència com es feia malbé tota la seva feina. Però el drac no era estúpid, 
feia uns anys també els va escarmentar cremant les seves terres i gairebé els 
va matar de fam. Per això, va parar de cremar els camps i es va dirigir cap al 
Torrent Gran. Allà els humans no s’hi apropaven, ja que hi havia histories que 
explicaven que els arbres eren màgics i podien parlar i caminar. El drac va 
pensar que aquella vegetació frondosa cremaria bé, i seria un espectacle de 
fum i flames que la gent recordaria. Quan va acabar, va retornar al castell. 

- Dos dies comte, o la pròxima vegada que vingui acabaré amb tots 
vosaltres.  

  El comte va assentir amb el cap sense dir res. Quan el drac va marxar, va 
mirar amb llàgrimes als ulls com les flames cremaven les seves terres. 

  Mentre la gent apagava el foc del castell i de les terres... 

  Al Torrent Gran, una noia ajudava als arbres màgics a nos ser cremats. Els 
guiava pel riu i quan es van allunyar prou del foc, van començar a parlar. 

- Maleit drac, ha acabat amb molts arbres màgics! M’ho pagarà! –va 
exclamar la jove humana. 

- L’última vegada que el drac va cremar els camps, el teus pares humans 
van deixar-te al Torrent Gran per què no acabessis morta. Entre flames, 
van donar la seva vida per salvar-te. Així que, deixa al drac tranquil. 

- Per això mateix he d’anar-hi. Qualsevol dia acabarà amb tots nosaltres per 
no fer res. Penso anar a lluitar i acabar amb ell. Venjaré als arbres màgics 
que han mort cremats i als meus pares. On el puc trobar? 

- A la muntanya de Montserrat. Però abans d’anar, ves al castell, si us plau. 
Potser allà hi trobaràs gent que et pugui ajudar. Ens trobarem al camí que 
porta a la muntanya. No podem deixar que hi vagis tota sola. –va dir l’arbre 
màgic. 

  El arbres, amb tristor al ulls, veien com la jove anava tota sola cap al castell 
amb l’esperança de que algú l’ajudes a acabar amb el drac. Però, el que no 
sabia la noia, era que al castell les coses anaven de mal en pitjor. 

- Qui es sacrificarà anant a la cova del drac? –va preguntar el comte. 
- El teu fill es el sacrifici! No pagarem la seva imprudència! –va contestar un 

pagès. 
- Això! –va contestar la dona que va perdre a la seva filla. 

  El comte veia que ningú hi aniria. Va tancar els ulls un instant per decidir que 
seria ell qui es sacrificaria. Però, en el moment que anava a parlar, es va 
escoltar una veu. 

- Jo, jo hi aniré! 



  Tots es van girar bocabadats per veure de qui era aquella veu femenina que 
s’oferia al temible drac. 

- Tu? Però qui ets tu? No t’havia vist mai –el comte intentava esbrinar qui era 
aquella noia misteriosa. 

- Em dic Abrera, i sóc del Torrent Gran. 
- Abrera? No havia escoltat mai aquest nom. 
- Significa família en l’idioma dels arbres màgics del Torrent Gran. Ells han 

estat la meva família des de que vaig perdre als meus pares en l’incendi 
que va assolar aquestes terres fa anys. 

  Tothom va riure i va començar a mofar-se de la jove. 

- Podeu riure tot el que vulgueu! Mentre vosaltres discutiu qui s’ha de 
sacrificar, jo aniré a matar al drac! –Abrera va marxar decidida. 

  La gent es va quedar en silenci per les paraules d’aquella jove misteriosa. Si 
no aconseguia vèncer al drac, potser la bèstia tornaria a buscar més víctimes, o 
encara pitjor, potser voldria acabar amb tots ells.  

  Mentre al castell no sabien que havien de fer, Abrera partia amb els arbres 
màgics cap a Montserrat. 

 A trenc d’alba, el comte va sortir amb la seva armadura demanant el seu 
cavall. 

- On anireu? –va preguntar el capellà angoixat. 
- Aniré a lluitar contra el drac, porto tota la nit sense dormir. Fins i tot una 

noia desarmada és capaç d’enfrontar-se a ell. No permetré que el meu fill i 
aquella jove morin a mans d’aquella mala bèstia i que a sobre torni 
reclamant més sacrificis. S’ha acabat! 

  La gent va escoltar les paraules de seu senyor, i per fi, va reaccionar. 

- Jo també hi vaig! –va cridar un agafant una destral. 
- I jo! No penso esperar a que li toqui als meus fills! –agafant una falç. 

  Després de generacions de sotmetiment al drac, tota la gent de Voltrera va 
alçar-se en armes i va marxar cap a Montserrat. Desgraciadament, anaven 
massa tard, ja que Abrera ja estava a la entrada de la cova. Però no hi anava 
sola, els arbres eren amb ella. Aquests essers màgics havien fet tres llances 
per ella, de la fusta més resistent de les seves branques per a què lluites contra 
el drac.  

- Drac! Vine a per la teva ofrena! –va cridar Abrera. 
- Així m’agrada, ben d’hora –es va escoltar a la foscor de la cova. 

  El drac va sortir i va veure a la jove i als arbres.  



- Uns altres que es creuen que poden acabar amb mi! Aquesta vegada 
cremaré tot Voltrera! –va rugir el drac ple d’odi. 

  Abrera va llençar la primera llança amb totes les seves forces abans que el 
drac escopís foc, però l’arma va rebotar a les dures escames de l’animal. Al 
intentar llençar la segona, el drac va escopir les seves temibles flames. I quan 
semblava que les flames s’engolirien a la jove, un dels arbres es va interposar. 
Malauradament per ell, el seu cos es va encendre amb molta facilitat. Els altres 
arbres, veient com queia calcinat, van córrer a immobilitzar al drac. I mentre la 
lluita era fora, el soroll de la batalla va despertar a en Jordi que encara estava 
inconscient a la cova. Va agafar la seva espasa amb la mà que no tenia ferida i 
es va arrossegar fins a la sortida.  

  Abrera va llençar la segona de les llances. Aquesta vegada amb més fortuna, 
va quedar clavada a l’ull de l’animal. Els rugits de dolor se sentien per tota la 
muntanya. La seva fúria va fer que es desfés dels arbres i llances llengües de 
foc per la seva boca fins a calcinar-los. En el moment que el drac es va sentir 
lliure dels arbres, va fixar la seva vista en Abrera. Va obrir les ales, i abans de 
que agafés aire, una veu que sortia de la cova va cridar l’atenció de la noia.  

- El coll! Mira el coll! –en Jordi sortia arrossegant-se de la cova. 

  Abrera va mirar el coll de l’animal, al fixar-se, va veure que faltava una 
escama. La noia va saber ràpidament que era l’únic lloc on l’armadura 
d’escames del drac no seria un impediment per poder matar-lo. Va agafar 
impuls, i va llençar l’última de les llances amb totes les seves forces. El drac, 
que estava a punt d’exhalar les seves flames, va sentir com la llança li 
travessava el coll. En escopir el seu foc, part de les flames van sortir pel forat 
que li havia fet la llança, obrint encara més la ferida. La bèstia va quedar 
horroritzada, veient com la ferida cada vegada sagnava més. Per primera 
vegada, va témer per la seva vida i, per por, va fugir volant d’allà. 

  La gent del poble, que pujava a la muntanya amb el comte al cap davant, va 
veure com el drac sortia volant deixant un regalim de sang al seu pas. I el drac, 
que també els va veure amb els ulls plens d’odi, es va dirigir cap al castell. Si 
havia de morir, ho faria cremant aquelles terres com a venjança. Va batre les 
ales amb més forces per arribar al castell, però la ferida del coll es va obrir 
encara més i va caure del cel. 

  Tothom mirava com el drac queia des de les altures, fins i tot els dos joves 
que estaven a la cova. La noia es va girar i, en Jordi va quedar absort al veure 
els seus ulls verds com els boscos a la primavera. 

- Estàs bé? –va preguntar Abrera. 
- Jo? Eh, sí. Però, tu qui ets? 
- Jo sóc Abrera, i tu deus ser en Jordi, el fill del comte. 



  Van fixar les seves mirades durant uns segons. 

- Vols que t’ajudi a caminar fins al castell? –va somriure Abrera. 
- Sí, si us plau –ell també va somriure. 

  Així, tots dos van baixar de la muntanya. La seva sorpresa va ser que pel 
camí es van trobar a tota la gent del poble. El comte, va deixar el cavall al seu 
fill malferit, i en Jordi i Abrera van cavalcar junts en direcció al castell. Quan van 
passar per on va caure el drac, van veure que tot el camí era ple de roses. En 
Jordi li va regalar una a Abrera com a mostra de gratitud per la seva gran 
gesta. Aquell camí va ser conegut amb el pas del temps com el carrer Rosers.  

  Els anys van passar i els joves es van casar. En agraïment per la gran gesta 
de la noia, en Jordi va canviar el nom de les terres per Abrera, ja que ella els va 
salvar. I la jove, li va demanar que a la bandera posessin un arbre, ja que 
sense ells, no haurien vençut.  

  Potser només siguin contes o llegendes però, si us fixeu bé, a Montserrat 
existeix la Cova del Drac, al poble hi ha un castell que es diu Voltrera, a la 
bandera hi tenim un arbre, i fins i tot, hi ha un carrer que es diu Rosers. Potser 
son massa coincidències. 

 I conte contat, aquesta llegenda pot ser veritat.  
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