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Temps era  temps,en  un  petit  poble  de  la  muntanya,hi 
vivia un noiet molt eixerit anomenat Xavier,era alt,prim i 
tenia  les  galtes  rosades;molt  bon  noi  amb  simpatia  a 
dojo,encara que tenia un defecte, era poruc com ell sol. 
Li  feia  por  qualsevol  cosa  com   ara  les  vaques,  les 
ovelles, els gossos...i no diguem quan hi havia tempesta, 
aleshores si que s'espantava, fins i tot es posava sota el 
llit!
Vivia amb els seus pares i els seus dos germans en Pere 
i l'Albert que constantment se'n reien de la seva por. Bé 
doncs, seguint amb la història us he dir que a més d'en 
Jordi i la seva família, als afores del poble, en una cova 
molt fosca i freda s'hi estava una salamandra gegant que 
tenia atemoritzats tots els veïns, ja que quan s'apropava 
al poble es cruspia tot allò que trobava al seu abast.
Un dia l'alcalde es va reunir amb els seus conciutadans 
per explicar-los la situació i entre tots van decidir buscar 
algú capaç de matar-la i poder respirar tranquils. La cosa 
estava  molt  molt  difícil  ja  que   ningú  li  volia  plantar 
cara,tenien tanta por com en Xavier!
Després de molts  dies, de 88, i  busca que buscaràs i 
molt desanimats pensant que ja no trobarien ningú, ves 
per  on,  damunt  d'un  cavall  negre  amb  una  bonica 
cabellera,  va  arribar  una donzella  d'aspecte  fràgil,  pell 
blanca i uns llargs cabells rossos. La Montserrat, que així 
s'anomenava, va baixar del seu cavall i molt decidida va 
anar a veure l'alcalde i li va proposar que volia ser ella 
qui  matés  la  salamandra.  Però  lluny  de  dir-li  que  sí 
l'alcade es va posar a riure ja que no la creia capaç, amb 
aquell aspecte tan dolç i fràgil de matar ni una mosca,ella 
però lluny de desanimar-se, fent cas omís, de la negativa 
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del  senyor  alcalde  va  pujar  dalt  del  seu  cavall  i  va 
cavalcar fins la cova d'aquella bèstia amb el fi d'acabar 
amb ella.
De fet, el que diuen que va passar abans d'arribar-hi, és 
que en Xavier,que havia sortit a fer un tomb (això sí,amb 
molta por)es va creuar amb la preciosa donzella, i, sabeu 
què? Doncs que la Montserrat i en Xavier es van mirar i 
d'aquella mirada va sorgir l'amor.
Diuen que per amor som capaços de fer qualsevol cosa, 
no?
Doncs en efecte en Xavier que s'acabava d'enamorar va 
acompanyar-la fins la cova oblidant-se que era un poruc.
A l'arribar, en Xavier, que es va mantenir al marge, li va 
indicar  a  la  noia on  s'amagava la  salamandra  gegant, 
aquesta sense pensar-s'ho ni un moment va desenfundar 
l'espasa i sense cap mena de por s'hi enfrontà. 
Desprès d'hores de lluita la Montserrat va acabar amb la 
bèstia i tots dos junts, ella i en Xavier, que estava sorprès 
i encantat amb la heroïcitat de la seva enamorada, van 
anar cap el poble per explicar-los el que havia succeït. 
Tots al assabentar-se van estar molt contents, per fi! Tot 
s'havia acabat!
Bé, a partir d'aquell dia la Montse, que així la coneixien al 
poble, i en Xavier es van casar i ell, tot s'ha de dir, es va 
convertir en un noi molt valent! Mai mes ningú se'n va 
riure d'ell.
Us  he  de  dir  un  secret,mireu  la  Montserrat  tenia  un 
germà  que  es  deia  Jordi,  però  aquesta  és  una  altra 
història que crec coneixeu bé.
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