
La llegenda de Sant Jordi 
 
Convertiu el fragment que us toqui de la llegenda de Sant Jordi en el possible 
diàleg que van mantenir el drac, els habitants del poble, el rei, la princesa i 
Sant Jordi. Podeu, si voleu, tenir un narrador. 
 

 

 

 
 
 
 

En una petita ciutat emmurallada, un terrible drac, que vivia als 
afores, devastava els camps i devorava el bestiar que trobava fora de 
les muralles. Els ciutadans estaven tan espantats per aquest fet que 
ningú no s’atrevia a sortir per treballar al camp o per pasturar els 
animals. Perquè la fera no ataqués les persones van decidir donar-li 
bens i porcs per menjar, que llançaven des de dalt de la muralla. 
 

Però va arribar el dia que ja no quedava un sol animal que servís 
d’aliment per al drac: ni bens, ni porcs, ni gallines, ni tan sols conills. 
Aleshores el drac va començar a envestir les portes de la muralla 
exigint el seu aliment de cada dia. Els habitants, molt afligits, van 
decidir donar una persona al drac cada dia, mentre intentaven trobar 
una altra solució. Dia a dia es feia un sorteig per decidir quina 
persona havia de ser entregada a la fera. 
 

Un dia la sort −la mala sort− va arribar a la filla del rei. Aquell dia la 
tristor i el desesper es van apoderar del rei i dels seus ciutadans. Per 
més que hi van pensar i pensar, no hi va haver res a fer per canviar 
aquell destí tan dramàtic. A la matinada es van obrir les portes de la 
ciutat com cada dia i la princesa va sortir decidida a acceptar una mort 
segura. 
 

Tota la ciutat era dalt de la muralla per veure aquell trist final. Vet aquí, 
però, que de sobte un valent cavaller es va interposar entre el drac i la 
princesa: portava una armadura blanca i anava preparat com si hagués 
d’iniciar una batalla. La lluita entre la fera i el cavaller va ser molt 
acarnissada, però finalment aquell prodigiós personatge va acabar amb 
el monstre, que va caure mort al mateix lloc on havia devorat tantes 
víctimes. La sang que sortia de les ferides mortals del drac va formar 
una petita bassa d’on va néixer i créixer un roser de roses vermelles, 
símbol de l’amor. Des d’aleshores aquella ciutat va nomenar patró de la 
ciutat el cavaller Sant Jordi. 
 


