
PRINCESA: 
Drac ferotge, sóc aquí! 
 
NARRADOR: 
El drac en sentir-la, va girar la horrible testa cap a ella tot 
deixant anar una gran flamarada que va cremar els arbustos del 
voltant. 
 
NARRADOR: 
Llavors, darrera l’escut incandescent, el cavaller va sorgir del 
fum i amb totes les seves forces, ZAC! Li va clavar la llança al 
cor. 
 
11. TU ETS SANT JORDI 
 
PRINCESA: 
Cavaller, com us dieu?  
 
SANT JORDI: 
Hm, els meus amics em diuen Jordi. 
 
PRINCESA:  
Què us ha conduït aquí? 
 
SANT JORDI:  
Un somni de justícia. 
 
REI: 
Ja sé qui ets. Tu ets Sant Jordi! El cavaller que porta la llibertat 
als pobles! 
Demana’m tots els béns que vulguis i te’ls donaré. 
 
SANT JORDI: 
Moltes gràcies per la vostra generositat però viatjo lleuger 
d’equipatge. Tinc molts pobles i moltes princeses per salvar. 
 
12. FLOREIXEN ROSES 
 
NARRADOR: 
Llavors va passar una cosa extraordinària. De la terra humida 
amb la sang del drac, va brotar un roser que va florir amb una 
munió de roses vermelles. 
 
COR: 
Oooh! 
 
NARRADOR:  
Sant Jordi en va agafar una i la va donar a la princesa. 
 
JORDI: 
Té, la rosa de l’amor i la llibertat, per a tu i tot el teu poble. 
 
COR: 
El cor valent i ardit, la rosa més vermella, 
l’amor que vol florir, coratge en nostres venes, 
perfum de llibertat, batec de vida encesa: 
Rosa de Sant Jordi, la més pura i bella. 

NARRADOR: 
Mort el drac, salvada la princesa, Montblanc podria tornar a ser 
una vila feliç. 
Sant Jordi es va acomiadar. Va pujar al cavall blanc i, en un 
tancar i obrir d’ulls, va desaparèixer cap al cel, deixant tot l’aire 
perfumat de roses.  
 
13. COR FINAL 
 
COR: 
Gran cavaller que has mort el drac, 
Sant Jordi gloriós, 
ens has tornat la llibertat, 
la joia en nostres cors. 
 
Per sempre més recordarem 
la teva lluita ardent, 
el cavall blanc, l’escut daurat 
i el teu cor valent. 
 
Princesa estimada 
que has vençut la por, 
la rosa vermella 
és fruit del teu amor. 
 
La vila, Sant Jordi, 
a tots has fet costat. 
El teu gran coratge 
també ha mort el drac. 
 
No estem sols si ets aquí 
flor que estimes la bellesa. 
No hi falta cap amic, 
i de tots, n’ets tu, princesa. 
 
Gran cavaller que has mort el drac, 
Sant Jordi gloriós, 
ens has tornat la llibertat, 
la joia en nostres cors. 
 
Per sempre més recordarem 
la teva lluita ardent, 
el cavall blanc, l’escut daurat 
i el teu cor valent. 
 
Somniem de nou en un món millor 
on el coratge guanya la por. 
I floriran al nostre voltant 
les roses més belles d’amor i pau. 
 
Contes, llegendes i cançons 
ens faran recordar 
el teu desig de llibertat, 
Sant Jordi gloriós. 
 
FI 
 
 

 
LA LLEGENDA DE SANT JORDI 
 
Per a cor, narrador i orquestra 
 
Música: Raimon Romaní  
Text: Bernat Romaní 
 
 
Intèrprets 
Coral de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona 
Jove Orquestra Simfònica del Baix Llobregat 
Narrador: Pere Carulla 
Rei: Ismail Sabri Akhtar 
Princesa: Rita Quesada 
Sant Jordi: Joan Fernando 
 
Direcció 
Raimon Romaní 
 
Aquesta versió de La llegenda de Sant Jordi narra la història 
del drac, el cavaller i la princesa enmig d’un fil musical continu. 
Es va estrenar com a obra per l’acte de final de curs de l’Escola 
Municipal de Música Victòria dels Àngels de Sant Cugat del 
Vallès el curs 2004-2005. Ara la reposem, reorquestrada i amb 
uns nous intèrprets. 
 
Sinopsi 
La  vila de Montblanc viu feliç i pròspera fins que als seus 
voltants s’hi instal·la un terrible drac. Es menja animals, ataca 
persones, té el poble atemorit i ni els més valents han pogut 
vèncer-lo. El rei proposa lliurar-li cada dia un animal, i així saciar 
la seva fam. Aviat arriba el dia en què ja se’ls ha cruspit a tots. 
Llavors el rei decideix, amb gran dolor, oferir diàriament al drac 
un nen o nena del poble, més jove de quinze anys, escollit per 
sorteig. 
El primer escollit resulta ser la princesa, filla del rei. Amb un 
gran sobresalt, el rei diu que la princesa no pot ser lliurada al 
drac de cap manera, perquè és l’hereva del regne. En aquesta 
situació el poble li recorda que la llei ha de ser igual per a 
tothom. Aquella nit, els nens del poble conforten la princesa 
perquè no perdi l’esperança. 
El matí següent, la princesa és lliurada al drac. Quan la bèstia 
és a punt de menjar-se-la, apareix un cavaller vestit de blanc i 
amb una llarga llança. Amb l’ajuda de la valentia de la princesa, 
mata el drac i allibera així el poble d’aquella terrible maledicció. 
El rei reconeix el cavaller com a Sant Jordi. Llavors passa una 
cosa extraordinària: de la sang del drac en surten tot de roses 
vermelles. Sant Jordi n’agafa una i la dóna a la princesa en 
senyal d’amor i llibertat per a ella i tot el seu poble. Després 
d’això, el cavaller desapareix cap al cel deixant el poble altre 
cop feliç i en pau. 

 
 
 
 
La Coral de la Facultat de Biologia de la Universitat de 
Barcelona és un projecte educatiu i musical en el si del món 
universitari. Actualment la formen uns 60 cantaires, tots ells 
estudiants. S’hi desenvolupa una activitat formativa musical i 
alhora és un espai de trobada entre estudiants de diferents 
cursos. Assaja dos cops per setmana en horari inter-lectiu. La 
Facultat reconeix l’activitat per a l’obtenció de crèdits de lliure 
elecció. És la coral més antiga de la Universitat de Barcelona. 
Creada el 1980, ha tingut els directors Enric Azuaga, Miquel 
Garcia-Clapé i actualment Raimon Romaní. 
 
La Jove Orquestra Simfònica del Baix Llobregat és una 
formació que compta amb músics d’entre 16 i 25 anys que 
estan cursant el grau superior d’instrument. És una iniciativa 
destinada a oferir als joves intèrprets l’oportunitat de treballar 
el repertori simfònic i tenir la possibilitat de fer el pas entre 
l’estudi i el món professional. 
La JOSBLl es va crear l’any 2001 amb la iniciativa de 
l’Ajuntament de Viladecans i la Fundació Música Simfònica i de 
Cambra, juntament amb un equip de professors amb 
experiència orquestral sota la direcció artística del mestre 
Josep Ferré. 
La JOSBLl tampoc vol quedar al marge d’activitats musicals 
amb les que compta la comarca del Baix Llobregat, creant 
d’aquesta manera sinèrgies entre diferents centres d’educació 
musical i l’orquestra. 
La seu de l’orquestra és el Teatre – Auditori Atrium de 
Viladecans. 
 
Raimon Romaní, autor de la música i director, és titulat en 
Composició pel Conservatori Professional de Badalona i 
actualment estudia Direcció d’Orquestra a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya. 
És professor d’harmonia i anàlisi a l’Escola Municipal de 
Música Victòria dels Àngels i a Fusió Escola de Música i Dansa 
de Sant Cugat del Vallès. Dirigeix la Coral de la Facultat de 
Biologia des del 2003. 
 
Bernat Romaní, autor del text, és escriptor, cantautor i 
enginyer de telecomunicacions. Ha escrit diversos llibres 
juvenils conjuntament amb el seu germà Daniel, el darrer, “Els 
colors de la memòria”, guanyador del premi Gran Angular 
2004. Ha co-escrit la cantata infantil Giraviu i cançons per a les 
pel·lícules “El zoo d’en Pitus” i “Iris”. 



PRIMERA PART 
 
1. OBERTURA 
 
2. FA MOLTS I MOLTS ANYS… 
 
NARRADOR: 
Diuen que això va passar, fa molts i molts anys, a la majestuosa 
vila de Montblanc. 
En aquell temps, els seus habitants gaudien d’una vida 
pròspera i feliç. Els pagesos llauraven la terra segurs d’obtenir-
ne les millors collites, sembrant tant sols el necessari per 
alimentar a tothom i guardar-ne una mica al rebost. Els 
ramaders deixaven créixer el bestiar calmosament, ja que els 
oferia també la millor llana i la llet. A mercat es comprava i venia 
a preus justos. Fusters, ramaders, ceramistes, cosidores, 
mestres, tothom treballava a gust i somrient. I és que el rei 
governava aquelles terres amb gran enteniment. Escoltava 
tothom, es delia pel seu poble; encara que es guardava la més 
gran estima per a la seva única filla.  
Però va arribar un dia en què una bèstia espantosa i gegant es 
va instal·lar als afores de la vila; era un drac. Venia afamat i els 
seus retrunys feien tremolar les muralles des del fons del fosat 
fins a la torre més alta. Es menjava tots els animals que queien 
a les seves urpes, fossin cabres, bens, bous, o vilatans I a tots 
els valents del poble que havien intentat vènce’l, també se’ls 
havia cruspit. 
 
3. QUIN NEGUIT, AI, QUINA POR 
 
COR: 
Quin neguit, ai, quina por, 
què serà de tots nosaltres. 
Aquest drac que ens assetja 
ens fa viure amb l’ai al cor. 
 
Socarrima els nostres camps, 
menja bous, menja persones. 
Cap contrada no és segura  
als voltants de tot Montblanc. 
 
Morirem de fam i de por, 
si ens tanquem a dins les muralles. 
És la fi de la nostra vila, 
cal trobar una solució. 
 
Cal que fem una reunió 
amb el rei i tot el poble. 
Pels ullals d’un drac maligne 
no volem ser devorats. 
 
4. PAVANA DEL REI 
 
REI: 
Estimats conciutadans, 
per salvar la situació 
he pres una decisió 
amb el cor i amb la raó. 
 

Cada dia lliurarem 
un dels nostres animals 
a les urpes del gran drac, 
per saciar la seva fam. 
 
NARRADOR: 
Tots van acatar la decisió del rei. Alimentar el drac puntualment 
semblava la millor solució perquè no ataqués i malferís a tort i a 
dret. Però ja es veia a venir que això no podria durar per 
sempre. 
 
COR: 
Ja no ens queda cap animal. 
El malvat se’ls ha menjat tots. 
Què serà de tots nosaltres. 
Quin neguit, ai, quina por. 
 
REI: 
Mare meva què dieu! 
Ara sí que estem perduts!  
En aquest terrible cas 
només hi ha una solució. 
 
Per saciar la fam del drac, 
cada dia escollirem 
un fill nostre de Montblanc 
que no hagi fet quinze anys. 
 
5. OH, HORRIBLE DECISIÓ! 
 
COR: 
Oh, horrible decisió! 
No volem que es mengi els fills. 
Quina culpa en tenen ells? 
Ja hem perdut tots els valents. 
 
Oh, horrible decisió! 
Aquell poble tant feliç  
quedarà per sempre més  
envaït per la tristor. 
 
6. PERÒ, QUÈ HI PODIEN FER? 
 
NARRADOR: 
Però, què hi podien fer? Tots els homes valents havien mort i el 
drac semblava invencible.  
Després de molt discutir, van prendre el dolorós determini 
d’acceptar el designi del rei, clamant alhora perquè es produís 
algun miracle.  
Enmig de plors i desesperació, van posar una olla al mig de la 
plaça que van omplir de petits papers amb cadascun dels noms 
dels joves de la vila. Els van barrejar bé, van treure el primer i 
en ell hi van llegir: “PRINCESA”. 
El rei es va quedar sense alè. Era la seva única filla i per tant, 
l’hereva del regne. 
 

7. US DÓNO ARA MATEIX TOTES LES MEVES RIQUESES 
 
REI: 
Us dono ara mateix 
totes les meves riqueses. 
D’aquest modest reialme 
preneu-ne el que vulgueu. 
 
Però us prego poble meu 
que el tresor que més estimo, 
la meva filla i princesa, 
no sigui lliurada al drac. 
 
COR: 
El rei ha de ser just 
i ha de predicar amb l’exemple. 
Si porta una corona 
és gràcies al seu poble. 
 
La llei que hem acordat, 
a tots el cor ens trenca. 
Avui toca a la princesa, 
demà serà a un fill nostre. 
 
NARRADOR: 
Així doncs, malgrat les súpliques i els oferiments del rei, el matí 
següent la princesa seria lliurada al drac. Ja s’havia fet tard i la 
fosca anava omplint els carrers de Montblanc. El poble estava 
desconegut, la tristor i la solitud s’havia apoderat de tothom: el 
rei, la princesa, i tots els altres ciutadans que tancats a casa 
seva, pregaven perquè un fill seu no fos el següent.  
 
8. CANÇÓ DELS NENS 
 
NARRADOR: 
Quan ja era ben entrada la nit, els nens del poble van anar 
sortint de puntetes de les cases de la vila i es van reunir a sota 
la finestra de la princesa. 
 
COR:  
No estàs sola aquesta nit 
que inunda la tristesa. 
No hi falta cap amic, 
i de tots, n’ets tu, princesa. 
 
PRINCESA: 
Per què és tan fort el mal 
que oprimeix els pobles justos? 
Ploro per mi i per tots ells, 
i pels qui amb gran pena deixo. 
 
COR: 
Més fort és el teu desig 
d’un món sense dracs malignes. 
Pots torçar el teu destí; 
l’esperança és el nou dia. 
 
No estàs sola aquesta nit 
que inunda la tristesa. 
No hi falta cap amic, 
i de tots, n’ets tu, princesa. 
Aquesta nit, aquesta nit... 

SEGONA PART 
 
9. EL MATÍ SEGÜENT... 
 
NARRADOR: 
El matí següent es va obrir amb un cel nuvolós, gairebé de 
tempesta. Tot el poble va acompanyar la princesa a fora les 
muralles.  
Ella va caminar sola fins al mig del prat.  
Tothom va callar.  
Primer molt fluixet, però després cada vegada amb més 
claredat, se sentia el retrò de les passes de la bèstia. 
I finalment, va sorgir del bosc el seu cos fastigós, amb les 
urpes enfangades, el coll brandant a banda i banda, i la boca 
oberta de bat a bat. 
La princesa, terroritzada, es va tapar els ulls amb totes les 
seves forces. 
De cop i volta, un gran brillantor va obrir el cel i va aparèixer un 
cavaller damunt d’un cavall blanc, amb armadura de plata, 
escut daurat i una llarga llança.  
 
10. QUI ÉS AQUEST CAVALLER BLANC? 
 
COR: 
Qui és aquest cavaller blanc 
que ha sorgit tan decidit? 
Molts ho han provat abans; 
cap ni un n’ha sortit viu.  
 
Qui és aquest cavaller blanc 
tan radiant, tant resplendent? 
Va vestit molt elegant; 
caldrà veure si és valent. 
 
NARRADOR: 
Sense dubtar-ho ni un moment, el cavaller va anar de dret 
contra la fera. Amb l’escut va desviar el foc. 
Va passar-hi a frec,  
i ZAS! 
Li va obrir una ferida. 
 
COR: 
Fins avui no havíem vist 
cavaller tant coratjós, 
que ferís el monstre vil 
i aturés el foc rabiós. 
 
Endavant cavaller blanc, 
deslliureu-nos d’aquest drac. 
Tingueu forces per salvar 
la princesa de Montblanc. 
 
NARRADOR: 
El cavaller va saltar del cavall i va situar-se amb la llança 
preparada, just a sota de les potes de davant. El drac les va 
aixecar ben amunt per aixafar-lo com un mosquit. 
Havia anat de ben poc. 
La princesa es va decidir a mirar. I en veure aquell cavaller, 
enlloc d’arrencar a córrer, es va quedar on era i va exclamar: 


