
Tachí-Tachò e era graga Draga

I auie un viatge un shivalièr qu'anaue tot solet peth mon, d'un costat ar aute, pes vals e es camins.
Mès non ère un shivalièr quinsevolh.
Ad aguest shivalièr non li shautauen bric ne es batalhes ne es guèrres, ne es lances ne es destraus.
Era sang l'embestiaue e jamés volie pelejar-se.

Aguest shivalièr se didie Jòrdi e ère un bon jan, non auie jamès prèssa, e s'arturaue ath cant des
arrius entà minjar pan e hormatge e hèr ua bona becaina, pescar un shinhau e lauar-se es pès.

Çò que mès li shautaue ath shivalièr Jòrdi ère rodar peth mon damb eth sòn shivau que se didie
Tachí-Tachò, e conéisher gent e païsi naui, com un torista d'aqueri que baden pes carrèrs mès
Tachí-Tachò s'aborrie com ua ustra, pr'amor que delie per lutar contra monstres, córrer coma eth
lampit e participar en tornegi.

Jòrdi e Tachí-Tachò batalhauen tot eth dia e per açò decidiren qu'eth shivau harie de shivalièr e
Jòrdi harie de shivau.

Mès ac provèren e eth shivalièr Jòrdi non podie díder paraula, pr'amor que Tachí-Tachò pesaue
mès qu'un saumet mòrt. Decidiren deishà'c estar.

En tot hèr camin, un bon dia qu'arribèren a un país fòrça aluenhat a on viuien ua princessa e un
dragon.

Era princessa d'aqueth país se didie Bèrta e non ère pas ua princessa d'aqueres que jaden en
coishins e tot eth dia se pienten, se vestissen de seda e se meten coloret ena punta deth nas.

Ebé! A Bèrta li shautaue bolegar-se, víuer aventures, córrer, sautar, nadar, lutar contra es monstres.

Un dia, Bèrta s'escapèc deth castèth deth sòn pair, e anèc a ua tuta a on demoraue un dragon, entà
lutar-i e guanhar-lo.

Mès eth dragon hège era meddiada, dromie coma un rat talpièr e Bèrta s'auec de demorar qu'eth
dragon se desvelhèsse. Passada ua bona estona, eth dragon dauric es uelhs, vedec Bèrta e li
demanèc estranhat:

- Entà qué as vengut, princessa, se se pòt saber?

Bèrta responec de tira:

- Vengui a lutar damb tu, dragon hastigós!. Au! Lhèua-te e luta!

Mès eth dragon s'arruquèc, pr'amor que non auie enveja de lutar damb arrés. Non ère un dragon,
ère ua draga, dromie ores e ores, hège era guiterosa boca ensús e sonque gessie dera tuta entà
minjar ahragues deth bòsc. Era draga Draga, qu'aguest ère eth sòn nòm, non ère bric dolenta, non
espantaue es pagesi, non se cruscaue es princesses ère ua draga fòrça mès que tranquilla, e Bèrta



non sabie qué hèr, pr'amor que dus non se pelegen s'un non ac vò.

Bèrta decidic quedar-se a demorar ena tuta damb era draga e atau passauen es dies: era draga hège
era meddiada tot eth dia e Bèrta tocaue era guitarra tant mau com sabie.

Quan era princessa Bèrta sabec que Jòrdi e Tachí-Tachò auien arribat tàs sues tèrres, gessec a
cercar-les pr'amor qu'eth shivalièr Jòrdi lutèsse contra era draga Draga. Quan les trapèc, Bèrta li
didec ath shivalièr Jòrdi, fòrça contenta, qu'anèsse ath mès córrer tara tuta a lutar contra era draga
Draga.

A Jòrdi non li hèc bric de gràcia, mès Tachí-Tachò non s'i vedie de content, pr'amor qu'ara fin
lutarie contra un dragon!

Eth gran moment auie arribat!

Jòrdi e Tachí-Tachò entrèren ena tuta a on viuie era draga Draga e Jòrdi, damb plan fòrça guitèra,
s'encarèc damb era draga.

Mès era draga badalhèc e se gratèc eth vrente, pr'amor que non auie era mès miníma intencion de
lutar e Jòrdi tanpòc! aguesta ei era vertat.

Tachí-Tachò trège huec pes queishaus e cridèc ath sòn amo, eth shivalièr Jòrdi:

- Anem, joanicòt, luta damb eth dragon! Compòrta-te coma un shivalièr, piòt, qu'ès un
piòt!

Totun, Jòrdi non n'auie bric d'enveja.
Tachí-Tachò gessec a cercar era princessa Bèrta mès embestiat qu'ua mona, pr'amor que ja en
començaue a èster hart d'aqueth shivalièr ta pacifíc e ta bonifaci: coma shivalièr, Jòrdi ère un
pegarràs!

Laguens dera tuta, eth shivalièr Jòrdi trapèc qu'era Draga ère ua dragueta ben polidonha, fòrça
mansa e fòrça simpatíca, e ath moment s'enamorèren.

E quan era Draga li demanèc que li hèsse un punet, Jòrdi non s'ac pensèc dus còps.

Ath temps, Bèrta e eth shivau tanben hègen a petar era charrada.
Bèrta vedec que Tachí-Tachò ère coma era, que tanben li shautaue córrer peth mon en tot cercar
aventures e lutar contra es monstres.

Ath moment se heren amics, e vederen que serie milhor anar-se'n amassa e que Jòrdi se quedèsse a
viéuer damb era draga Draga.

E entà celebrà'c se heren un punet.

A compdar d'aqueth dia, era princessa Bèrta cavalguèc per toti es païsi, règnes e comtats, e
s'afrontèc damb toti es dragons que se trapèc per aguesti mons de Diu, que son fòrça e fòrça
variadi, des dera China enquia Matadepera.



Amb el
suport de

E Tachí-Tachò ère mès feliç qu'un anís, pr'amor qu'era princessa Bèrta se convertic ena milhor
shivalièra deth mon.

Toti la coneishien damb eth nòm de "Era shivalièra Bèrta", pr'amor que cavalcaue fòrça ben e non
la guanhaue arrés.

Guidon: Enric Gomà.
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