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“Hi havia una vegada...” 
 

...CONTES ENCETATS, 
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LEIA LA DRAGONA  
 
 

 
Inici:  Fragment de Matilda de Roald Dahl   

 (Seminari Dinamització Biblioteques Escolars -CRP Baix Llobregat I. Sant Feliu de Llobregat) 

 

Nus:  Alumnes 2nA Escola Pau Vila, el Papiol    

          (Tutora: Úrsula Herencia) 

Desenllaç:  Alumnes 2n Escola Pont de la Cadena, Molins de Rei    

          (Tutora: Mercè Royo) 
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Com que era molt petita i molt jove,  l’únic poder 
que tenia... 
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NUS 
2nA Escola Pau Vila  – El Papiol 

 
... era la súper-força. 

 
Leia era una dragona blava, amb el cos allargat i 

ple d’escates. Tenia unes ales petites però encara 

no havia après a volar, i també una cua llarga i 

suau. Tenia quatre potes i les urpes petites, però 

amb les ungles molt llargues i fastigoses. El seu 
cap era gran, tenia les orelles petites i dues 

banyes. Tenia els ulls grans i de color vermell. La 

boca era molt gran i les seves dents eren enormes 

i afilades, massa per lo petita que era ella.  
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Era una dragona molt especial, perquè tenia 

cabell i portava un pentinat amb dues 

ensaïmades als costats. 

 
La Leia vivia en un castell en ruïnes, dalt d’una 

muntanya molt alta...  
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Un dia mentre la Leia s’estava banyant, van 

arribar a prop del castell uns homes molt 

estranys.  

Portaven una gàbia gegant, arcs i fletxes. També 

tenien dards tranquil·litzants que es disparaven 

amb el mateix arc.  
 
 

 

Eren tres homes joves, forts i alts que feien cara de 

males persones  i olor de formatge podrit.  
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La Leia va pensar que no s’havia rentat prou bé 

perquè sentia una pudor horrible... 
 

 
 
 

Quan de sobte va sentir uns passos molt a prop de 

la porta...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Servei Educatiu Baix Llobregat 1 
Sant Feliu de Llobregat - Molins de Rei - El Papiol 

 
 

DESENLLAÇ 
2n Escola Pont de la Cadena – Molins de Rei 

 
La Leia s’acabà de banyar i s’assecà amb una 

tovallola gegant i suau.  

Va sortir a fora del castell i s’amagà per veure què 
passava.  

 
De sobte va aparèixer un mosquit petit, amb les 

ales de color groc i amb un fibló afilat. El mosquit 

s’acostà a la Leia i li va dir:  

- Saps qui són aquests homes?  
 

- No, no sé qui són!   -contestà la Leia. 

 
El mosquit li va dir que anés a la cova del drac 

savi i ell li explicaria tot.  

La Leia acompanyada del mosquit marxà cap a 
la cova de l’Ot, el drac savi. 
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Mentrestant els tres homes van entrar al castell i 

van començar a buscar la Leia, però no la van 
trobar.  

Només feien que obrir i tancar portes... Fins que 

van arribar a una sala on hi havia un sofà molt 

gran i molt còmode.  

Se’l van mirar i amb cara d’enfadats i cansats 
s’hi van asseure i... es van quedar ben adormits.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

La Leia i el mosquit van arribar a la cova de l’Ot.  

Ell era de color vermell i verd, vellet i amb una 
gran barba.  
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La Leia li va dir:  

- Ot, perquè han vingut 3 homes al meu 

castell?  
 

- Són tres homes dolents que volen agafar-te, 

posar-te dins la gàbia i portar-te al zoo. – -li 

explicà el drac.  
 

- Què és un zoo? – -preguntà la Leia.  
 

- Un zoo és un lloc on hi ha molts animals 
engabiats. Tu Leia ets  l’única dragona bona 

del món i volen portar-te allà perquè tothom 

et vegi. Però no t’espantis que tens una súper-

força! – -explicà Ot. 
 

- Ah sí? No ho sabia. I què puc fer? – -va 

preguntar  de nou la Leia. 
 

- Pots volar, pots saltar, córrer, fer tombarelles i 

fins i tot fer pocions màgiques. – -li explicà el 

vell drac. 

 
Agraïda, se’n va 

tornar cap al 

castell.  
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La Leia i el mosquit van arribar al laboratori del 

castell on van preparar una poció per fer els tres 

homes bons: sabó, vinagre, cava, suc de taronja i 
una mica de llum de sol. I fet!  

 
La Leia i el mosquit van entrar al menjador i 

ella amb la seva xeringa amb forma de cor i el 
mosquit amb la seva amb forma d’estrella van 

disparar el líquid cap a la cara dels 3 homes.  

Ells es van despertar, van obrir la boca, van 

beure  la poció i van començar a somriure. 
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A partir d’aquell dia es van oblidar dels seus arcs, 

de les seves fletxes i es van quedar a viure al 

castell amb la Leia i el mosquit.  

 
Ara tots són feliços i es dediquen a fer pocions per 

curar els animals dels zoos de les ciutats.  

 
 

 

 

 

 

I conte contat, 

ja s’ha acabat. 
 
 


