
LA LLEGENDA DE SANT JORDI 

 

 

ESCENA 1 

 

TOMÁS (NARRADOR 1): Fa molts i molts anys, hi havia a Catalunya un poble anomenat Montblanc. La gent                  

d’aquella vila vivien tranquils i sense preocupacions. El rei i la reina que governaven eren bona gent i sempre                   

havien tractat correctament a tothom. 

 

UMA (NARRADORA 2): Precisament a primers d’abril es celebrava la Festa Major del poble i com veieu tot eren                   

preparatius per passar-ho d’allò més bé. 

 

 

(noies poble, nois poble) 

 

HUI MING, LAIA, NINA I MARINA 

Vinga va, anem cap a la plaça 

que és festa major! 

i caldrà agafar lloc 

per veure qui farà el pregó. 

 

ADAM, ROGER I DANI 

Mira, mira quines bones mosses! 

Anem cap allà a veure si les podem engrescar 

per poder amb elles ballar. 

 

(Se sent una música de fons i apareixen els pregoners) 
 

MARTÍ (PREGONER 1): Atenció poble de Montblanc! 

 

NIL (PREGONER 2): Benvolguts vilatans i vilatanes, xiquets i xiquetes, joves i vells: Es fa saber que la nostra                   

Festa Major ja ha arribat! 

 

(aplaudiments dels nois i noies del poble) 

 

El rei Pere i la reina Maria volen que us ho passeu molt bé i han fet venir els millors músics i  

dansaires del nostre país perquè no ens falti la diversió.  

 

MARTÍ: Si Déu vol, arribaran a la vila de Montblanc colles provinents de tot Catalunya i part de l’estranger.                   

Esperem que tothom guarneixi bé les balconades i que no faltin els rostits a les cassoles. 

 

NIL: Visca la Festa Major! 

 

HUI MING, LAIA, NINA, MARINA, BRUNA, ADAM, ROGER, DANI, DAVID, PAU, EMMA I UXIA: Visca, visca!                

Visca la festa Major!  

  

(Es fan grups on tothom està molt animat) 
 

MARINA (NOIA 1) : Anem noies, anem a preparar-ho tot.ç 

 

NINA (NOIA 6): Sí que si no, no trobarem lloc. 

 

BRUNA (NOIA 4): SÍ, anem. Ja sabeu que per aquestes dates el poble està ple i no hi cap ni una agulla. 

  

ADAM (NOI 1): Ei, noies, arregleu-vos bé que ja veureu com nosaltres farem un goig que us deixarem ben                   

parades! 

 

NINA: Ja li fa falta a aquest arreglar-se... 

 

LAIA (NOIA 2): Ui! No li facis cas. Ja saps que en diuen: “Pagesos presumits, no els vulguis ni que siguin rics” 

  

(les noies riuen) 

 

ROGER (NOI 2): Si, si, però també diuen que “de les noies de Montblanc no te’n fiïs del que fan”: 

 

DANI (NOI 3): Això, això... “Volen semblar molt fines però quan parlen semblen  gallines” 

 

(Els nois riuen molt fort i les noies els fan ganyotes) 

 

PAU (CRIAT 2): Va, tinguem la festa amb pau i disfrutem tots plegats! Què noies, us passem a recollir per anar a                      

ballar a la plaça? 

 

EMMA (CRIADA 1): I tant!  
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UXIA (CRIADA 2): I ben a punt que estarem!  

 

DAVID (CRIAT 1): Apa, doncs fins demà, eh! 

 

HUI MING, LAIA, NINA I MARINA: Adéu guapos, fins demà! 

 

ADAM, ROGER I DANI: Adéu precioses!! 

 

YE XIN (NARRADORA 3): Ja veieu quines ganes de gresca i alegria que hi havia. Així doncs, quan va arribar el                     

dia de la Festa Major, tothom va anar a la plaça de la Vila. 

 

(Se senten unes trompetes de fons i apareix el pregoner) 
 

MARTÍ: Atenció poble de Montblanc! 

 

NIL: Vilatans i vilatanes: ha arribat el moment que tots esperàvem amb delit. Tot és a punt i tothom vol que la                      

gresca comenci.  

 

MARTÍ: I per tal que la festa comenci ben lluïda, tenim entre nosaltres els millors dansaires de la comarca. 

 

NIL: Els Bastoners de Montblanc!  

 

(MÚSICA DE BALL DE BASTONERS) 

 

 

ESCENA 2 

 

 

JUDIT (NARRADORA 4):Però vet aquí que pocs dies després en va passar una de molt grossa i que aquella pobra                    

gent, ben poc que s’ho esperaven... 

 

(Apareix un drac molt rabiüt i esbufegant per tot el poble) 

 

HUI MING:  Déu meu! un drac! Hi ha un drac al nostre poble! 

 

UXIA: Quina por! De segur que deu estar afamat i si arreplega algú anirà a parar a la seva panxa! 

 

MARINA: Escolteu bé, no hem de permetre que aquesta bèstia es mengi a ningú.  

 

DAVID: Si, això mateix. Anem a veure el rei.  

 

NINA: Hem d’organitzar-nos! 

 

PAU: Sí, cal decidir el que hem de fer! 

 

EMMA: El rei i la reina sempre ens han escoltat. 

 

UXIA: Segur que aquest cop també ens ajudaran! 

 

BRUNA: Segur que els trobarem al seu castell. He escoltat que el rei últimament no surt gaire i no fa res més que                       

dormir i menjar.  

 

MARINA: No perdem més temps i anem ara mateix! 

 

 

ESCENA 3  

 

JUDIT: La gent del poble va arribar al castell molt esverada. Cridaven com desesperats. No sabien què fer i                   

esperaven que el rei, els hi donés una solució. 

 

HELENA (NOIA 5): Obriu la porta senyor rei. 

 

LAIA: Volem veure al rei i a la reina de seguida. És molt urgent! 

 

TOMEU (GUÀRDIA): Què passa? Per què necessiteu veure els reis? 

 

NINA: Doncs passa que tenim un drac al poble! 

 

TOMEU: (Molt espantat) Un drac?. Aleshores no podem perdre temps i hem d’avisar els reis. (el guardia dona pas                   

a la gent del poble i els acompanya a veure al rei i la reina). 

 

Majestats els vilatans i vilatanes us volen parlar. 
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BERTA (REINA): Què us passa gent del poble que veniu tan esverats! 

 

BRUNA: Un drac, un drac!! (cridant i anant de punta a punta de l’escenar) 

 

HUGO (REI): Passeu, passeu que els vostres reis us escoltaran com han fet sempre. 

 

BRUNA: Un drac!! (cridant i anant de punta a punta de l’escenari) 

 

HUI MING: Ai, senyor rei, tenim un drac al poble!  

 

MARINA: S’ha menjat tot un ramat que pasturava pels voltants. 

 

LAIA: i quan tingui gana tornarà. 

 

BERTA: Oh! marit meu, cal buscar una solució. 

 

HUGO: Hem de procurar tenir ben  tip al drac per tal que no se’ns mengi a nosaltres. 

 

BRUNA: Un drac!! (cridant i anant de punta a punta de l’escenari) 

 

BERTA: Que Déu ens ajudi! 

 

HUGO: Només veig una manera de parar aquest monstre: cada dia traurem uns quants animals a camp obert i els                    

hi deixarem perquè se’ls mengi. 

 

DAVID: (plorant) Quedarem pobres com rates.  

 

PAU: I quan se’ns acabin els animals què farem, majestat? 

 

HUGO: No ho sé pas. Ja m’ho pensaré, però de moment , per guanyar temps, ja sabeu què s’ha de fer. 

 

 

ESCENA 4 

 

IVET (NARRADORA 5): Van passar unes quantes setmanes que la gent donava al drac gallines, conills,vaques,                

xais, ovelles i cabres... Tot el que hi havia al corral fins que... 

 

HELENA: Majestat, ja no queda ni una bèstia als corrals, ni una gallina al galliner. 

 

IVET: Havia arribat el moment que ningú volia, però que calia afrontar.(El rei es passeja pensatiu amunt i avall) 

 

HUGO: Us demano un gran sacrifici, però no trobo una altra solució: per tenir content al drac, li donarem cada dia                     

una persona del poble. 

 

HELENA: No,no, ni parlar-ne! Anar amb el drac, no. 

 

ADAM: Jo no hi aniré pas! 

 

BRUNA: Un drac!! (cridant i anant de punta a punta de l’escenari) 

 

IVET: El rei va decidir escriure el nom de cada persona del poble en un paper. Els van posar tots en una bossa i                        

cada dia treien un. 

 

MARINA: És una bona idea. Si cada dia el drac es menja una persona, no atacarà les altres! 

 

ROGER: Però es terrible senyor, ens quedarem sense gent al poble! 

 

HUGO: Així es farà. I perquè ningú pugui dir que sóc injust, els nostres noms també els posarem a la bossa. Hem                      

de córrer la mateixa sort que els altres. 

 

TOMÁS: Allò era terrible! Les famílies vivien terroritzades pensant que els podia tocar donar la filla al drac.  

 

UMA:Un dia, van treure el paper de la bossa i en llegir el nom que hi havia escrit, el rei va deixar anar un crit                         

dolorós. 

 

HUGO: El nom de la noia és Elisenda, la princesa! La meva filla! Oh, no! Déu meu, la meva filla! 

 

BERTA: No, no, la nostra filla no, si us plau. Jo donaria la meva vida per ella!  

(la Reina, plorant molt, abraça la princesa) 

 

HELENA: Heu de fer com tothom, majestat.  

 

ROGER: Tots hem sacrificat algú de la família.  

3 
 



DANI: Ara us toca a vos.  

 

BRUNA: Encara que sigueu el rei, heu de complir com els altres (ara molt seriosa). 

 

JUDIT: La princesa, morta de por i molt amoïnada, marxa cap la seva cambra, seguida de les seves criades. 

 

 

(Princesa i criades) 
 

XAVI (PRINCESA): 

Horror! 

Què ha fet el pare és un inconscient. 

Jo sóc la seva filla i no tan sols aliment. 

 

No vull acabar a la panxa del drac, 

on se m'espatllarà el pentinat! 

 

EMMA I UXIA: 

Pobreta, ara nosaltres t’ajudarem, 

La maleta, de seguida et farem. 

 

XAVI: 

No, no, no, no! 

Però què feu, 

se suposa que m’heu d’ajudar. 

Pareu ja! 

Que jo a la cova no hi penso anar! 

 

EMMA I UXIA: 

Vés-te’n ja! 

(riuen juntes burlant-se) 

 

UMA: El rei estava desesperat i no parava de buscar una solució per poder salvar la seva filla. 

 

(Rei, reina, criats i criades) 
 

HUGO: 

Ara si que l’he pifiat,  

com he pogut fer el que he fet... 

 

DAVID I PAU: 

l’ha espifiat 

 

HUGO: 

Per què ha hagut d’aparèixer 

aquest monstre fastigós... 

 

DAVID I PAU: 

i ben pifiat! 

 

HUGO: 

Què puc fer, no tinc cap pla... 

No em puc imaginar a la meva filla a la panxa del drac… 

 

DAVID I PAU: 

Corre, pensa, pensa, 

El temps s’acaba 

Se la cruspirà 

 

Si no penses ràpid 

Adéu princesa 

Despedeix-te ja! 

 

HUGO: 

Ooooh què puc fer 

No tinc temps 

Si no penso ràpid 

Se la cruspirà! 
 

BERTA: 

Però què has fet, no m’ho crec. 

La nostra filla en mans d’un drac! 
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EMMA I UXIA: 

Inconscient 

 

BERTA: 

Ja pots començar a pensar 

Si no pobreta morirà. 

 

EMMA I UXIA: 

Morirà 

 

HUGO: 

Què puc fer no tinc cap pla 

Com més hi penso és pitjor 

No em puc imaginar a la meva filla a la panxa del drac… 

 

Tots (NOIS, NOIES, CRIATS I CRIADES): 

Corre pensa, pensa, 

El temps s’acaba 

Se la cruspirà 

 

Si no penses ràpid 

Adéu princesa 

Despedeix-te ja! 

 

HUGO: 

Ooooh què puc fer! 

(entre els criats amb un telèfon) 

 

Tots (NOIS, NOIES, CRIATS I CRIADES): 

Corre truca truca 

El temps s’acaba 

Se la cruspirà 

 

HUGO 

Ooooh Si us plau 

No em fallis 

No perdem més temps 

És la solució. 
 

Tots: 

És la solució! 

 
 

YE XIN: I tal dit, tal fet: sense perdre ni un minut, el rei va avisar el cavaller Jordi 

 

HUGO: Cavaller Jordi? 

 

ARES (SANT JORDI): Si. Jo mateix. 

 

HUGO: El defensor de princeses aquí i  a l’estranger? 

 

ARES: Si,si, al seu servei. 

 

HUGO: Miri, sóc el Rei de Montblanc i hauríeu de vèncer un drac malvat que es vol emportar la meva filla. 

 

ARES: Sempre estic disposat a salvar una princesa. (al públic) I si és ben bufona, millor! 

 

HUGO: Doncs aleshores us esperem urgentment. Fins aviat! 

 

 

ESCENA 5 

 

JUDIT: L’endemà al matí, el nostre valent cavaller va arribar a la cova on el malvat drac s’havia endut la princesa.  

 

(princesa, Sant Jordi i drac)  

 

XAVI: 

Raptada dins la cova el Drac em té al rebost. 

Esperant el moment exacte per fer-me un bon mos. 

No vull morir menjada per un Drac! 

El rei m'ha deixat més penjada que un ratpenat! 

Ara és l’hora de la veritat.... 
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Necessito anar al yacuzzi de dret, 

tota jo faig molta pudor de pet... 

 

Mare meva!!! 

Estic morta de por... 

 

Que algú em vingui a salvar, 
però ja! que tremolo com un flam. 

 

Qui podria defensar-me? 

D'aquest monstre salvatge? 

Sisplau, que algú m'alliberi ja! 

 

 

QUIM (DRAC): 

 

Aquesta princeseta ja em té atabalat... 

Tot el dia cridant i esperant un rescat... 

Avui morirà... menjada per un Drac! 

La tindré al plat... amb allioli i pa torrat! 

 

 

Està morta de por, 

la seva olor ja em fa salivera! 

 

Deixa'm encendre el foc, 

que jo ja tinc ganes de sopar... 

 

Ningú podrà salvar-la, 

de mi el Drac més salvatge. 

 

ARES: 

 

Sóc Sant Jordi el més guapo i temut cavaller, 

defensor de princeses aquí i a l'estranger... 

El Rei m'ha trucat... per vèncer un malvat Drac! 

S'ha emportat la seva filla i està molt preocupat. 

No és res sense ella al seu costat... 

 

No patiu Sant Jordi ja és aquí... 

Reina meva ara vinc... 

El Drac, ja té cagarrines! 

 

Monstre infecte i pudent, 

et clavaré la meva llança 

i brollarà sang vermella, 

mentre jo estic amb ella, 

 

i un roser naixerà del nostre amor. 

 

(hi ha lluita entre els dos) 

 
 

IVET: La gent de Montblanc, assabentats de l’arribada del cavaller van afanyar-se a anar fins a l’entrada de la                   

cova, per veure què passava. 

 

ADAM, ROGER I DANI:  
Ooh quina por, la lluita ja comença 

Qui guanyarà? 

 

BERTA:  
Quins nervis que tinc, 

Necessito una til·la reial! 

 

MARINA, LAIA I HUI MING:  
Què passarà si el cavaller no pot guanyar? 

 

XAVI:  
Jo podria morir.... 

 

QUIM:  
Ja et pots preparar et rostiré noi esquifit! 
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ARES:  
Això ja ho veurem! 

 

HELENA BRUNA, ADAM I ROGER: 

Segur que guanya el drac,  

és el més ferotge i ningú pot suportar el seu terrible alè!. 

 

DANI, LAIA, MARINA,PAU I DAVID:  
Guanyarà el cavaller St. Jordi! 

És el millor de tots i nosaltres hi confiem! 

 

 

NOIS DEL POBLE I CRIADES:  
Guanyarà el drac! 

 

NOIES DEL POBLE I CRIATS:  
Guanyarà St. Jordi! 

 

TOTS (POSANT-SE EN CONTRA UNS DELS ALTRES) 

Guanyarà.......  Guanyarà! 

 

 

 

ESCENA 6 

 

 

TOMÁS: Imagineu-vos l’alegria de la gent de Montblanc. 

 

IVET: Imagineu-vos quan van veure el drac mort als peus del cavaller! 

 

UMA: Ja mai més tornaria a molestar-los!  

 

YE XIN: Podien tornar a viure tranquils! 

 

JUDIT: I per celebrar-ho, van acomiadar-se del valent cavaller Jordi amb una gran festa: 

 

TOTS: 

Estem contents, 

ens ha salvat, 

ara tot ja s’ha acabat. 

 

Mireu-lo... 

és aquí 

el nostre salvador! 

 

ARES: 

Quina por que he passat.... 

Per sort això ja s’ha acabat! 

Necessito un bon descans, 

massatge i bany, 

Caldea m’està esperant! 

 

BERTA: 

La nostra filla ens has tornat 

 

HUGO: 

I el meu honor ha estat salvat 

 

BERTA: 

El poble t’ho vol agrair 

i a la festa has de venir 

 

HUGO: 

Ho celebrarem amb una gran festa! 

 

TOTS: 

 

Anem tots a disfrutar,  

cantar i ballar! 

 
Estem contents,ens ha salvat, ara tot ja s’ha acabat. 

Mireu-lo...és aquí, el nostre salvador! Mireu-lo és aquí SANT JORDI!!! 
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