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Temps era temps…  
Vet aquí que en un poblet, poblàs,  

on ningú tenia nas,  
hi havia una princesa, 

 de gran bellesa. 
Un rei poc content,  
i una mica dolent. 

I un cavaller, 
d’ofici vidrier. 



 

 

Va passar un 23 d’abril, 
semblava un dia tranquil. 

Però un drac a Montblanc va arribar, 
amb l’esperança de trobar menjar. 

 
Una dona al drac va veure, 
li va dir al rei i el va rebre. 

-Jo et donaré menjar 
però a la princesa i al cavaller hauràs de separar! 



 

 

Quan es va acabar tot el bestiar, 
a les persones es volia menjar. 

Un home… al drac i al rei va veure parlar 
i a Sant Jordi va avisar. 

 
El cavaller volia impedir, 

 el que el rei desitjava aconseguir. 
La princesa al cavaller va agrair, 
que el seu amor pogués sorgir. 



 

 

El cavaller que amb el drac va parlar, 
un gerro de vidre li va regalar. 
Aquest present li va agradar 

i la set li va passar després de tant menjar. 
 

Sant Jordi a la princesa un matrimoni va regalar, 
però el rei li va destrossar. 

A fi que els enamorats, 
no acabessin casats. 



 

 

El rei a mort els va condemnar, 
tant al cavaller com al drac ja que el va traicionar. 

Quan el poble es va assabentar, 
el rei es va atabalar i es volia escapar. 

 
Finalment Sant Jordi i la princesa es van casar, 

i tant al poble com al drac van convidar. 
El cavaller al rei la llança li ha clavat, 

i a l’infern ha tornat. 
 



 

 

 

Catacric-catacrac, 
La nostra llegenda s’ha acabat! 


