
 

 

 

La llegenda de Sant Jordi i el dracLa llegenda de Sant Jordi i el dracLa llegenda de Sant Jordi i el dracLa llegenda de Sant Jordi i el drac    

 

Segons la tradició popular, Sant Jordi era un militar romà 

nascut al segle III a la Capadòcia (Turquia). El sant, que 

estava sota les ordres de l'emperador Dioclecià, va 

negar-se a portar a terme l'edicte de l'emperador que 

ordenava perseguir els cristians i per aquest motiu va 

ser ésser martiritzat i decapitat pels seus coetanis. Molt 

aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part 

oriental de l'Imperi Romà i de seguida aparegueren 

histories fantàstiques lligades a la seva figura. 

La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica 

que a Montblanc (Conca de Barberà) hi havia un drac terrible que 

causava estralls a homes i bèsties. Per apaivagar-lo, s'escollia per 

sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia la 

sort va assenyalar la filla del rei, que hauria mort a mans de la fera si no 

hagués estat per l'aparició d'un bell cavaller que es va enfrontar al drac i 

el va matar. La tradició afegeix que de la sang vessada va néixer un 

roser de flors vermelles. 

Tradició a CatalunyaTradició a CatalunyaTradició a CatalunyaTradició a Catalunya: Dia del llibre i de la Rosa: Dia del llibre i de la Rosa: Dia del llibre i de la Rosa: Dia del llibre i de la Rosa    

 

És una jornada festiva i popular en la qual les parades de llibres, les 

roses i, sobretot, riuades de gent, prenen els carrers de totes les 

localitats catalanes. El ritual consisteix en, 

tot passejant, comprar una rosa, un llibre, 

o ambdues coses, per regalar a estimats, 

familiars i amics. Malgrat no ser festiu, la 

diada i el passeig obligatori omplen a 

vessar carrers i places tot convertint la 

diada en una singular festa nacional que 

se celebra en un dia laborable. 



SURT SOL SOLET
SURT SOL SOLET,
TOTS TENIM FRED,
VINA PER SANT JORDI,
VINE SOL SOLET.

SI TU NO VENS,
NO PUC SORTIR,
VINE PER SANT JORDI,
VINE AL MEU JARDÍ.

LA LA LA, LA LA LA LA,
VINE PER SANT JORDI,
VINE SOL SOLET.

L'origen d'aquesta festa tan singular la trobem en una barreja de 

tradicions i costums d'èpoques diferents. Coincideix el fet que Sant Jordi 

sigui patró de Catalunya (de manera oficial des de l'any 1456, tot i que 

se'l venerava ben bé des del segle VIII), amb el costum, també medieval, 

de celebrar una Fira de roses o "dels Enamorats" al Palau de la 

Generalitat. 

A aquestes celebracions més tradicionals s'hi va afegir el Dia del Llibre, 

instaurat a tot Espanya l'any 1926. La celebració literària va acabar fent 

mixtura amb les tradicions catalanes tot creant una diada de gran 

acceptació ciutadana. 

 

Com ho treballem a les escoles?Com ho treballem a les escoles?Com ho treballem a les escoles?Com ho treballem a les escoles?    

 

A les aules treballem aquesta festa amb diferents activitats: coneixem la 

Llegenda de Sant Jordi mitjançant imatges dels personatges, fem titelles, 

obres de teatre, coneixem i olorem la flor de la diada: la rosa… 

També aprofitem per treballar, tot i que es fa durant tot el curs, la 

importància dels contes i de respectar-los, fent activitats conjuntes amb 

les famílies o muntant petites parades de contes que podem intercanviar 

entre nosaltres i prendre cap a casa. 

I sobretot, ens ho passem d’allò més bé cantant cançons i coneixent 

dites populars, com per exemple:  

 

                             SANT JORDISANT JORDISANT JORDISANT JORDI    

AQUEST DRAC NO EM FA POR 

PAM I PIPA, PAM I PIPA. 

AQUEST DRAC NO EM FA POR 

PER QUE SOC BON CAÇADOR. 

 

PEL MATÍ VULL SORTIR 

PAM I PIPA, PAM I PIPA 

PEL MATI VULL SORTIR 

PER CAÇAR-LO SOTA UN PI. 

 

 

 


