
La llegenda de Sant
Jordi

Fet per Montse Vinyets



Fa molt i molt de temps….

Hi havia un drac monstruós, amb urpes llargues i alè de foc

que tenia atemorit al poble, matava a la gent amb el seu alè i 

s’empassava les persones vives.

Clica 

aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri9sypwj4h4
https://www.youtube.com/watch?v=Ri9sypwj4h4


Els ciutadans , sense cap altra solució, varen decidir donar-li dos 
ovelles cada dia per apaivagar la seva fam. Quan s’acabaren els
bèns, li donarem vaques, bous, i tots els animals que tenien, fins

que quedaren sense bestiar. El rei convocà una reunió, i els
vilatans van decidir que farien un sorteig i donarien al drac una 

persona cada dia perquè se la mengés. 

Clica 

aquí

https://www.youtube.com/watch?v=XeC5nqAO_bo
https://www.youtube.com/watch?v=XeC5nqAO_bo


Però heus aquí que un dia la sort feu que li toqués a la filla del rei. 
La princesa era molt simpàtica, amable i bonica i tenia el cor de 
tots els ciutadans robats. Per aquest motiu centenars de persones 
s’oferiren per substituir-la. Però el rei , afligit i adolorit, fou just i 

sever.

- La meva filla és com qualsevol altra persona. Si li ha tocat, hi ha 
d’anar.

I així va ser com la jove doncella sortí del castell per trobar-se amb
la bèstia cap a la cova del drac.

Clica 

aquí

https://www.youtube.com/watch?v=IzlcyYuDPb8&list=RDQy3EjdcXJo4&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=IzlcyYuDPb8&list=RDQy3EjdcXJo4&index=31


Però quan era a punt
d’entrar a la cova, va 
arribar un jove cavaller
amb una brillant
armadura i muntat sobre 
un cavall blanc. La 
princesa li digué: Fugiu, 
fugiu que apareixerà el 
drac!
I Sant Jordi li va dir: No 
patiu que he vingut a 
protegir-vos d’aquesta
bèstia. De cop i volta va 
sortir el drac i el cavaller
va treure la seva llança i 
li va clavar al pit. 

Clica aquí

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE
https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE


El drac va caure desplomat i va 
començar a sortir moltíssima sang de la 

seva ferida.

De la sang del drac, en sorgí un roser, 
amb les roses més vermelles que la 
princesa mai hagués vist.

Clica les imatges

https://www.youtube.com/watch?v=I9zlGXM8RPw
https://www.youtube.com/watch?v=I9zlGXM8RPw
https://www.youtube.com/watch?v=vDOzjj7Hox8
https://www.youtube.com/watch?v=vDOzjj7Hox8


El cavaller Sant Jordi va agafar una rosa i
li va regalar a la princesa en senyal
d’amor.
La princesa agraïda li va fer un petó.
Arrel d’aquesta història cada 23 d’Abril
celebrem aquesta diada tan especial,
regalant roses i llibres als nostres amics i
familiars.

Clica 
aquí

https://www.youtube.com/watch?v=BYNF9fQvl6s
https://www.youtube.com/watch?v=BYNF9fQvl6s



