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... i hem decidit que la millor alternativa és la integració del drac al poble!

 

 .

Ens vam preguntar que podíem fer amb la princesa...

 

 .

                Diu la llegenda… 

… que per les terres de Montblanc hi vivia un drac ferot-
ge que tenia aterrida a tota la població de la comarca. El 
drac terrible portava anys devorant persones i ramats 
sencers  de bestiar i ningú podia viure tranquil. 

Un dia el rei va voler buscar una solució al problema: per 
poder portar una vida normal havien d’aconseguir que 
el drac no tingués gana i per això es va decidir que cada 
dia oferirien a la bèstia una persona escollida a l’atzar i 
així la resta dels vilatans podrien viure tranquils, 
almenys per aquella jornada. 

La sort va voler que la primera víctima en sacrifici fos la 
filla del rei. I el rei es va trobar davant la situació més 
difícil de la seva vida... 

• Havia de ser coherent amb la decisió presa i oferir la 
seva filla al drac? Tenia una responsabilitat com a 
rei... 

• O havia de protegir la seva filla i proposar un canvi en 
la decisió d’oferir cada dia una persona a la bèstia? 
Perquè també tenia una responsabilitat com a pare...

I des del diàleg i la reflexió compartida hem arribat a un 
final diferent... 

• Quin és el problema ètic que hem de resoldre? Qui està 
implicat? A qui ha de donar resposta el rei? 

• Quins són els valors que estan en conflicte?  

Primer... Hem ajudat al rei a identificar el problema 
ètic davant el que es troba i els valors principals que 
estan en conflicte 

Segon... Hem definit, plegats, les diferents alternati-
ves que tenim, les accions possibles 
• Perquè davant un conflicte ètic no existeixen solucions, 

només alternatives. I unes donen resposta a un dels 
valors en joc, altres a l’altre... per això hem identificat les 
opcions que tenim davant el problema. 

Tercer... Hem deliberat sobre la decisió final 
• I ho hem fet passant les diferents alternatives per un 

conjunt de filtres que ens han ajudat a observar-les des de 
diferents perspectives, incorporant en totes elles la 
mirada ètica. Ens hem preguntat coses com: què passaria 
si això que plantegem m’ho fessin a mi? O si ho sabés 
tothom? O si tothom fes el mateix? I després les hem 
avaluat des de les aportacions de les diferents tradicions 
ètiques. 
 I quart... Ens hem centrat en l’aplicació de la decisió 

Amb aquest petit joc volíem convidar-vos a reflexionar 
conjuntament. Incorporar l’ètica a la presa de decisions 
ens pot portar a solucions molt diferents de les que 
habitualment trobem. I a veure com els conflictes ètics 
són presents en totes les esferes de la vida, fins i tot en 
la imaginària... 

I bé... què farem amb la princesa? 
 

• Perquè el procés de deliberació no acaba amb la decisió, 
sinó que hem de definir a qui haurem de comunicar 
aquesta decisió, com aconseguirem que es faci realitat, 
com farem seguiment... 
 

Després de dialogar amb totes les parts implicades, i de contemplar opcions que mai s’hauria plantejat, el rei va deci-
dir apostar per una solució que beneficia a totes les parts: oferir al drac la possibilitat de viure en harmonia amb la 
resta del poble, integrant-se com un membre més de la comunitat. 

El drac, que va resultar ser una dragona, 
va viure feliç i va ampliar la seva dieta, 
de manera que cada dia estava més 
saludable.

La princesa i la dragona van emprendre 
una gira internacional per compartir la 
seva experiència. Grans amigues, cada 
dia compartien històries, inquietuds i 
emocions!

Davant la nova situació de tranquil·litat, i 
cansat de tota una vida governant, el rei 
va començar a delegar funcions en el 
poble i va començar a viatjar, difonent els 
valors de convivència i integració.

El canvi de dieta del drac va portar a 
trobar noves fonts d’alimentació i es va 
descobrir que les flors, i en particular les 
roses, aporten grans beneficis a la salut. 
El gremi de floristes es va convertir en el 
més pròsper del poble.

Al Jordi el van convidar a deixar les seves 
armes i venir a viure al poble, en pau, com un 
veí més. Va arribar un 23 d’abril i el van rebre 
amb una gran festa de benvinguda, compartint 
històries reimaginades i llegint plegats. La 
festa es va repetir cada any per recordar 
l’històric moment.

I el poble es va convertir en un referent mundial i va rebre el premi beethik a la convivència radical. Es va escriure 
molt sobre aquesta història, amb un gran impacte en el sector editorial i el turisme de la comarca. 
I els nens i nenes van créixer amb uns valors més autèntics i humans i van ser feliços per sempre!


