
Com diu la llegenda, Sant Jordi era un soldat nascut a
i és el gran protagonista d’una gran gesta cavalleresca.
Diuen que assolava els voltants de la ciutat un monstre ferotge i terrible. Els
habitants van pensar en donar-li cada dia una persona que li serviria de presa,
i així no faria l’estrall a tort i a dret. De fet, la llegenda diu, que el sistema
els hi va sortir d’allò més bé, però el que era realment complicat, era trobar
una persona que cada dia es deixés menjar per aquell monstre. Tot el veïnat
va decidir doncs, fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i
que aquell que destinés la sort seria lliurat a la fera. Així es va fer durant
molt de temps. Però... vet aquí que un dia, la sort va voler que la filla del rei
fos la destinada. La princesa era jove, guapa, fina ... ciutadans hi hagué que
es van oferir a substituir-la, però el rei fou sever i inexorable, i amb el cor ple
de dol, va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus súbdits
i s’avingué que fos sacrificada. La donzella sortí de la ciutat i ella soleta
s’encaminà cap al llac on hi residia la fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i
afligit, mirava des de la muralla com se n’anava al sacrifici. Però fou el cas
que, quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li presentà un jove cavaller,
cavalcat en un cavall blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent. La
donzella, tota preocupada, li digué que fugís ràpidament, ja que per allí rondava
un monstre que així que el veiés se’l menjaria. El cavaller li digué que no temés,
que no li havia de passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut expressament
per combatre la fera i així alliberar del sacrifici de la princesa, com també a
la ciutat. La fera, va sortir de cop i volta amb gran horror de la donzella i
amb gran goig del cavaller. Aquest, amb un bon cop de llança el va malferir.
El cavaller, que era Sant Jordi, lligà el monstre pel coll i la donà a la donzella
perquè ella mateixa la portés a la ciutat, i la fera seguí tota mansa i atemorida.
La llegenda explica fins i tot, que els veïns de la ciutat havien vist tota aquella...
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D’una antiga llegenda
a una bonica tradició:
regala un llibre, regala una rosa


