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Aquesta és la història d’un drac que va 
viure a l’Albufera de València. Va ocór-
rer en temps antics, molt antics! (Però 
és clar que per als que vivien aleshores 
era l’actualitat, per a ells eren els temps 
moderns.) En aquells anys, la ciutat estava 
tota emmurallada; era gran i bonica per a 
l’època, però molt més menuda del que és 
ara.
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Allí hi vivia Salomó, un xic despert els 
pares del qual havien mort abans d’hora, 
però li havien deixat una bona herència. 
Salomó era jueu i molt hàbil en assumptes 
d’economia. Sabia comptar i fer càlculs, 
i es dedicava a comprar i vendre coses i 
a prestar diners als que volien encetar un 
negoci i no en tenien prou. O siga que feia 
en aquell temps, si fa no fa, el que ara fan 
els bancs. De manera que podem dir que li 
anava prou bé.

En totes les èpoques i per tots els 
indrets, hi ha hagut gent envejosa: ara n’hi 
ha i en aquell temps també n’hi havia. Així 
doncs, ocorregué que, segons conten, dos 
homes cristians, envejaven Salomó perquè 
era més ric que ells i el fet que fos jueu els 
feia molta ràbia.
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Aquests dos homes es deien Gregori i 
Vicent. Tot i que ells eren fi ns i tot més 
rics que Salomó, pensaven que Salomó 
no mereixia viure tan bé com ells perquè 
els seus avis no havien nascut a València. 
Tanmateix, no semblaven tan dolents, 

sabien caure simpàtics fent bromes i acu-
dits, sempre adreçats a gent més feble que 
ells. Quan algú els retreia que el que deien 
era cruel, responien:

–Ui, ui, és que no tens sentit de l’humor?
Cegats per l’odi que els provocava, deci-

diren parar-li una trampa al nostre amic. 
Fingiren ser amics seus. Pensaven que una 
persona tan sabuda i amb diners, segur que 
tenia secrets. Així era. En aquella època, 
hi havia llibres que estaven prohibits i 
Salomó els tenia amagats.


