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Fa molt anys, en un petit castell anomenat Montblanc, hi vivia gent molt 

divertida i amable. Els dies en Montblanc sempre eren pacífics i divertits, no hi 

havia dia en que la gent no es divertís. Un dia, el rei va organitzar una festa a la 

plaça del Castell. Era un dia molt especial, perquè feia un any que la princesa 

havia set segrestada per un ferotge drac, però un valent cavaller anomenat 

Sant Jordi la va poder salvar. El rei volia que en Jordi li demanés la mà a la 

seva filla en el transcurs d’ aquella festa. Tot estava preparat i tan sols faltava 

que arribés el magnífic cavaller.  

El rei va proposar a la princesa que demanés ballar a en Jordi, i ella va accedir 

(sense saber que el seu pare volia que es casessin). Per fi va arribar en Jordi, 

vestit amb la seva armadura i amb un cavall blanc i bonic com la neu.  

No havien passat ni 15 minuts que la festa havia començat i va aparèixer un 

drac monstruós. Ningú esperava aquella aparició, ja que pensaven que Sant 

Jordi havia matat l'últim drac feia justament un any.  

El drac volava pel centre de la ciutat sense atacar, només espantava a la gent, 

però tot i així Sant Jordi va treure l'espasa i l'escut. Aleshores el drac va baixar 

veloçment i va agafar amb les seves urpes el cavaller, que no li va donar temps 

a reaccionar, i se'l va emportar volant.  

Era una catàstrofe, havia tornat a aparèixer un drac, i havia raptat el cavaller 

mes fort del regne! La gent es va esvalotar, i el rei va haver d’ imposar calma. 

Va dir a la gent que no es preocupessin, perquè de ben segur el cavaller Jordi 

mataria el drac.  



Aquelles paraules van tranquil·litzar al poble, i quan es va fer de nit, tothom 

se’n va anar a dormir en pau.  

Al dia següent, la princesa va ser la primera de llevar-se i va veure com 

entrenaven a la plaça els cavallers del castell. Una hora després el rei va 

enviar-los a combatre al drac, tot i que segurament sabia que no farien falta 

perquè pel camí es trobarien Sant Jordi tornant sa i estalvi al castell.  

Havia passat mig dia quan va tornar un cavaller dels 50 que havien marxat a 

combatre al drac. Aquell cavaller va explicar que el drac els havia derrotat i els 

havia lligat amb una corda, per després menjar-se'ls, inclòs Sant Jordi. Això va 

fer que el poble i el rei es desesperessin, ja que no quedaven cavallers al 

castell i ningú podia fer front al drac. Això va fer pensar al rei que havia 

d'entrenar als pocs homes que quedaven al Castell, i els va fer reunir a tots a la 

placa. Quan va explicar la seva idea, cap home va voler ser cavaller, ja que 

sabien que no tindrien esperances de guanyar el terrible drac. 

Aleshores la princesa va aixecar la veu i va dir que seria ella qui aniria a 

lluitar contra el drac. Es va crear un gran silenci, i després d'uns segons el rei 

va dir que no eren moments per fer bromes, i que una dona mai podria ser 

cavaller ni derrotar a un drac. La princesa, impactada, va preguntar: 

-I per què no? 

I sense fer-los cas, la princesa va agafar una armadura, un cavall i una bossa 

misteriosa, i va marxar cap a la cova on havia estat  segrestada l’ any anterior. 

Un cop a l'entrada, va veure que tots els cavalls seguien amb vida i lligats a 

fora. Va començar a caminar cap a dins. A cada passa que feia començava a 

fer més calor i quan va arribar al fons de la cova va veure els 49 cavallers i 

Sant Jordi lligats, i a un cantó el drac, que estava ben adormit. Sant Jordi va dir 



amb veu baixa a la princesa que marxés, que era impossible que pogués matar 

a un drac, que no sigues tonta, que una dona mai seria cavaller, però que 

abans de fugir, l'alliberés. La  princesa va fer com si no l’ hagués escoltat i es 

va apropar al drac amb la bossa misteriosa. Tots els cavallers l’ observaven. 

Quan la princesa estava a 1 metre del drac el va despertar tocant-li el cap, i 

quan el drac va obrir els ulls  la princesa va treure de la bossa un bon filet de 

carn. El drac no va atacar a la princesa i va baixar el cap per poder agafar la 

carn. Mentre que el drac menjava, la princesa va començar a acariciar-lo. 

Aleshores El drac i la princesa  van creuar les mirades, i la princesa va 

entendre per tot el que havia passat el drac: el seu pare feia un any que era 

mort (l'havia matat en Jordi) i ell només volia sobreviure, però quan sortia a 

buscar menjar la gent s'espantava i l'atacava. Volia que els cavallers que havia 

segrestat l’ ajudessin, però ells no entenien el seu llenguatge i l’ havien volgut 

matar. La princesa va convèncer el drac d’ alliberar als cavallers, i tots ells van 

tornar al castell. Abans que marxessin, Sant Jordi va demanar la mà a la 

princesa, però ella amb un somriure molt càlid es va negar, i va dir que només 

es casaria amb un home que no fes diferències entre els dos sexes. 

Quan els cavallers van arribar al casell el rei volia felicitar-los, però aquests 

molts avergonyits van dir que no havien pogut fer res. En aquell instant va 

aparèixer la princesa sobre el drac volant sobre la plaça i va cridar des del cel: 

- Mireu-me tots! Una dona també pot ser cavaller!  

La princesa va demostrar que tothom pot ser cavaller, i que les coses no  

s'arreglen amb violència. Des d’aquell dia moltes més dones van voler ser 

cavallers i el poble i el drac van conviure en pau. 

 


