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6Ana Galán va néixer a Oviedo i va 
passar la seva infantesa i joven-
tut a Madrid. Ara viu a Nova York 
i en les poques ocasions que no 
està davant l'ordinador escrivint, 
contestant missatges de correu 
electrònic, parlant o descarre-
gant-se fotos, es dedica a jugar i 
ensinistrar un gos del Labrador 
perquè algun dia es converteixi 
en un gran gos guia per a invi-
dents.

www.anagalan.com

Javier Delgado va néixer a les 
Illes Canàries i ja amb quatre 
anys el fascinava plasmar en els 
seus dibuixos tot el que li venia al 
cap, sense adonar-se del pas del 
temps. El seu somni és arribar a 
ser director d'art de Pixar Ani-
mation Studios.

Il·lustracions de
Javier Delgado

Ana Galán
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mondragómondragóCRIES DE DRAC

mondragómondragó

Això ningú no s’ho esperava! La banda de lladres 
ha decidit abandonar els seus líders i unir-se al 

grup d’en Calet. Que potser és una trampa? 
Se n’haurien de refiar o és només una estratègia 
per enganyar-los una altra vegada? Els dos caps 
de la banda continuen lliures i encara tenen una 

cria de drac en el seu poder, i dos dracs adults 
que van robar a les muntanyes Glacials. 

És evident que no poden desaparèixer sense 
deixar rastre. En Calet i els seus amics han d’estar 

més alerta que mai. El seu poble depèn d’ells. 
 

Acompanya en Calet i el Mondragó
en la seva nova missió.

Al poble de Samaradó és tradició 
que, quan fan onze anys, a cada 
nen o nena se li assigni un drac. 
A en Calet li ha tocat, però, un drac 
ben diferent: el Mondragó. 

El Mondragó no pot volar, es 
distreu amb molta facilitat, enso-
pega tota l'estona… Tot i això, és 
molt aventurer i sempre se les 
enginya per salvar de més d'un 
problema el seu amo i millor 
amic, en Calet.

Amb ell i la seva colla, l'Arc, en 
Quasi i la Maig, viuràs divertides 
i interessants històries i coneixe-
ràs un món ple de dracs voladors, 
castells amb fossat, perills i valen-
tia, bons i dolents, i l'únic drac del 
regne que no pot volar però que, 
de ben segur, et farà riure:

el Mondragó!
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Ana Galán

Dracs
de vent

Il·lustracions de Javier Delgado
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CAPÍTOL 1
EXPEDICIÓ DE TORNADA  

A SAMARADÓ

Un grup de vint nois vestits amb robes 

esparracades avançava pel camí polsegós 

en direcció al poble de Samaradó. Per 

l’aire, els escortaven sis dracs magnífics: 

el negre de l’alcalde Carmona, el bicèfal 

de l’Anton, el dragonaire, els dels dos 

homes que l’acompanyaven i els dracs 

joves dels inseparables amics Maig i Arc.  

Feia dos interminables dies que els 

viatgers havien iniciat el camí, durant el 

qual només s’havien permès uns breus 
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descansos per menjar i passar la nit. Per 

terra, anava a peu en Calet, encapçalant 

el grup i duent les regnes del seu fidel 

company, el Mondragó. El mondramò

bil, lligat a la gropa del drac, anava car

regat amb les provisions que els queda

ven de l’expedició que havien fet a les 

muntanyes Glacials. Entre un munt de 

mantes, descansava la cria de drac  

de gel que havien recuperat en la darre

ra aventura. El blanc animaló observa

va amb els seus enormes ulls blaus tot el 
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que passava al seu voltant. Era un drac 

multimembrat i remenava les seves 

dues llargues cues, que acabaven en 

for         ma de ploma blava.

En Refonoll, un xicot de cabells fos

cos i embullats, caminava al costat d’en 

Calet i vigilava la cria per assegurarse 

que estigués bé i no baixés del carro.

Malgrat el cansament, tots mante

nien la moral molt alta i ningú no es 

queixava de les dures condicions del 

camí ni del fred. Se sentien victoriosos. 

Per fi, la banda de lladres, que no era 

més que un grup de joves sense llar que 

havien caigut en mans de les persones 

equivocades, podria tenir un lloc segur 

on viure. Un lloc on el menjar no els 

faltaria i on tots podrien estudiar com 

feien els altres nois de la seva edat.

Havien quedat enrere els maltracta

ments i les amenaces dels seus caps:  

el pervers professor Trabuc i en Murda, 
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el fill de l’exalcalde Wickenburg, que ha

via tornat al poble per robar les cries de 

drac de les dragoneres. Ara, tots dos ha

vien aconseguit fugir i encara tenien en 

poder seu una cria de drac de vent. Però 

de moment aquest assumpte hauria 

d’esperar. Abans havien d’assegurarse 

que els exlladres estiguessin en lloc se

gur i ben atesos.

L’Arc, el més esbojarrat de la colla 

d’amics, es dedicava a jugar amb el seu 

drac. Volava a tota marxa fins al comen

çament de la caravana, feia una volta 

en l’aire i, tot seguit, un vol ras per da

munt dels caps de tots fins a arribar als 

últims de la fila, on hi havia la Migranya, 

una noia rossa i estilitzada.

—Ànim! —l’encoratjava—. Que ja 

falta poc!

—Per què no canviem i vas tu a peu 

i jo dalt del drac? —va protestar la 

Migranya.
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—És que això no es pot fer! —va res

pondre l’Arc—. Norma número u: has 

de protegir el teu drac i no deixar que el 

cavalqui ningú més. Preguntaho a 

l’Anton!

—Era broma —va contestar la noia—. 

A més, a mi em faria vertigen anar tan 

alt. No et fa por?

L’Arc es va dreçar a la muntura del 

drac i es va treure l’elm. Es va apartar el 

serrell que li tapava els ulls i va respon

dre intentant fer una veu més fonda de 

la que tenia:

—Por, a mi? Gens ni mica! —va pre

sumir—. Mira això!

Amb un toc de talons, el Fletxa va sor

tir disparat cap amunt, va girar cua i va 

baixar en picat a tot drap fins que, quan 

estava a punt d’estavellarse contra el 

terra, l’Arc va estirar les regnes i el va fer 

aterrar just a tocar de la noia. I el noi va 

descavalcar i se li va acostar.
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—Què t’ha semblat? —va preguntar.

—Al·lucinant —va contestar la 

Migranya.

La Maig, que se’ls mirava des de la 

seva dragona, va posar els ulls en blanc. 

Només els faltava això: que ara l’Arc, a 

més de distreure’s amb les mosques, 

també intentés impressionar les noies.

Amb les regnes, la Maig va arriar la 

Broma i va anar fins on eren en Calet i 

en Refonoll.

—No us imagineu com d’ocupat està 

l’Arc —els va dir mentre volava al seu 

costat—. Com esteu, vosaltres? Aneu 

bé?

En Calet es va girar enrere i va som

riure en veure el seu amic caminant tot 

tibat al costat de la noia.

—L’Arc el Conqueridor... —va dir 

fent broma—. Saps què? En Refonoll 

diu que sap ensinistrar escorpins i altres 

animals.
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—De debò? —va dir la Maig, sor

presa—. I no t’han picat mai?

—Bé, un cop me’n va picar un i vaig 

estar unes quantes setmanes malalt, 

però vaig sobreviure. Això sí, ho vaig 

passar fatal —va contestar el xicot. 

Tenia una sensibilitat especial amb els 

animals. Els dracs de gel tardaven molt 

de temps a confiar en les persones, però 

en Refonoll s’havia guanyat la confian

ça de la cria des del començament.

—On ho has après, això? —va pre

guntar en Calet.

—Ni idea. És com si m’haguessin es

borrat la ment: no recordo res de la in

fància —va reconèixer ell—. Només sé 

que vaig anar a petar a la banda i que en 

Murda i en Trabuc ens tractaven a pun

tades de peu.

En Calet va sentir llàstima pel noi. 

No es podia ni imaginar com de difícil 

devia ser per a algú no saber qui era la 
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seva família ni d’on venia. Li va posar la 

mà a l’espatlla per animarlo.

—No permetrem que se us tornin a 

acostar —li va prometre.

—I tant que no! —va afegir la Maig.

En aquell moment, es va sentir un 

crit del dragonaire des del cel:

—Samaradó a la vista!

—Au, Mondragó! —va dir en Calet 

tot estirant les regnes del seu drac—. 

Aviat tindràs un bon berenar i podràs 

descansar!

Com si ho hagués entès, el drac es va 

posar a trotar, amb el mondramòbil al 

darrere. I, amb els clots del camí, la cria 

botava damunt de les mantes.

—Compte! —va cridar en Refonoll, i 

va pujar al carro i va agafar el dragonet 

en braços per protegirlo.

L’expedició va accelerar el pas.

Tots tenien moltes ganes d’arribar a 

la seva nova llar!
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