La llegenda divertida del cavaller Jordi
Adaptació lliure de la llegenda
en format de teatre o de títelles per escolars
por
Joan Salvador

Narrador
Fa molts anys, molts anys, però que molts anys, hi havia un poble i
en el poble un castell, en el castell un rei i una reina i una princesa
molt maca, i un capità que guardava la porta ... Al voltant del castell
hi havia el poble on vivien pagesos, pastors, els que feien el pa, els
que feien sabates, els que venien pomes i patates, els que feien
culleres i forquilles de fusta, i tots vivien feliços.
Un dia, un pastor va portar a pasturar les ovelles al camp, les
ovelles mares feien Beee, els bocs, els pares, feien ... Beeee ... i els
bens petits feien ... beeee, i tots junts feien Beeee ...
Totes les ovelles pasturaven tranquil·les i feliços quan de sobte d'un
bosc proper sortir un gran drac que va començar a menjar-se les
ovelles ... nyam ...1 ... nyam ... dos ... nyam ... tres, i mentre
anava menjant ovelles pastor i les ovelles que van poder, van sortir
corrent, i quan el drac es va afartar de dinar, es va tornar al bosc.
El pobre pastor corregué fins el castell, i va trucar a la porta ... toc
... toc toc ... i el guardià del castell va dir.
Guardià: Qui és?
Pastor: Sóc jo, Manuel el pastor.
Guardià: I què vols?
Pastor: Vull parlar amb el rei.
Guardià: ¿I per què vols parlar amb el rei?
Pastor: Mira que ets pesat amb tanta pregunta! Doncs li vull dir al rei
que hi ha un drac molt a prop d'aquí que s'ha menjat la meitat del
meu ramat.
Guardià: Estàs segur?
Pastor: I tant home, ¿et creus que m'ho invento?
Guardià: Jo no he vist mai per aquí un drac.

Pastor: Doncs acompanyeu-me i t'ho mostraré.
Guardià: D'acord, anem.
(Surten tots dos del castell fins arribar al camp.)
Pastor: Aquí és on va aparèixer el drac.
Guardià: Doncs jo no veig a ningú.
Pastor: Perquè està amagat.
Guardià: Doncs crida-perquè surti.
Pastor: Sí home ...!
(Mentre parlen, per darrere s'acosta el drac i dóna un gran rugit,
s'espanten i surten corrent, el drac torna cap al bosc. El Guardià
corre cap al castell cridant.)
Guardià: Senyor rei, senyor rei!
Rei: Què passa, per què crides tant?
Guardià: Un drac, un drac!
Rei: On hi ha un drac?
Guardià: Aquí, molt a prop
Rei: Ah bé, i què?
Guardià: Com què i què! Doncs s'ha menjat la meitat del ramat d'un
del poble i també em volia menjar a mi.
Rei: ¿I que jo puc fer jo?
Guardià: Home, com que sou el rei li hauríeu de dir al drac que es vagi.
Rei: I creus que em farà cas?
Guardià: No ho sé.
Rei: Saps que faré? Et comandament a tu, i en el meu nom li dius que si
us plau es vagi.
Guardià: Majestat, crec que us farà més cas que a mi!

Rei: Camina, vés-te'n ja, que et recompensaré, jo et miraré des del
castell, per si tinc d'ajudar-te en alguna cosa.
(El Guardià surt del castell i un cop al camp truca al drac)
Guardià: Drac ... drac bonic, vine ... vine ...
(Surt el drac a poc a poc i el mira)
Guardià: Mira, em diu el rei que et digui que si us plau ens deixis
tranquils, que és millor que et vagis.
(El drac dóna un rugit, es llança sobre el guardià i s'ho menja, i
torna al bosc, el rei està mirant des del castell)
Rei: Mare meva, mare meva! (Crida a la reina) 'Berenguela, Berenguela!
Berengela: Què et passa que crides tant?
Rei: Que m'han menjat el guardià.
Berengela: Què dius? Qui s'ha menjat al guardià?
Rei. El drac, que jo ho he vist.
Berenguela: Un drac ...? ¿I ara que farem?
Rei: No ho sé, ha anat el guardià a dir-li de part meva que es fora, i no li
ha fet cas.
Berenguela: ¿I si l'hi diem nosaltres?
Rei: Jo no, digues-tu, que a tu et farà més cas.
Berenguela: D'acord, li diré, Drac ... senyor drac, pot venir un
moment si us plau?
(El drac treu el cap i fa un bram)
Berenguela: Mira-ho, ja és aquí! Acosta't home, no tinguis vergonya,
Feu veuen!
Rei: No ho facis enfadar, tracta'l bé.
Berenguela: M'han dit que t'has menjat el guardià del castell.
(El drac fa que sí amb el cap mentre fa sorolls)

Rei: Doncs això no està gens bé, per què no menges altres coses?
(El drac sembla que dubta i es queda quiet)
Berenguela: Podries menjar verdures, cols que hi ha moltes en aquests
camps ...
(El drac s'enfada com fent "exssss" amb fàstic)
Rei: Ja t'ho he dit, no ho facis enfadar, a aquest només li agrada la carn.
Berenguela: Vegem, què podem fer amb aquest dragonet ...? dolent,
dolent i dolent ...! A veure, farem un pacte. Si et donem de menjar,
ens deixaràs tranquils?
(El drac sembla que ho pensa)
Rei: T'agraden els conills i les gallines?
(El drac enfurismat diu que no)
Rei: Bé, bé, no t'enfadis.
Berenguela: I si et donem porcs, vedelles i vaques?
(El drac es calma i ho confirma, que sí)
Rei: Molt bé, doncs passa't per aquí cada primer de mes i te'ls tindrem
preparats.
(El drac s'enfada molt)
Berenguela: Bé doncs ... un cop per setmana, els dijous?
(El drac segueix enfadat)
Rei: Cada dia ...?
(El drac confirma que sí)
Berenguela: Doncs vinga, demà al matí t'esperem per esmorzar.
Narrador: D'aquesta manera, es va comprometre el rei a donar cada
matí al drac un porc o una vaca i va fer donar un pregó per tot el
seu regne.
Pregoner: Per ordre del senyor rei, es fa saber a tots que cada dia
haureu portar un porc o una vaca que donarem al drac i així
d'aquesta manera no ens molestarà ".
Narrador: I així des d'aquell dia tothom portava un porc o una vaca,
però al cap de no gaire temps ja no quedaven ni porcs ni vaques, i

quan van lliurar l'últim porc i l'última vaca, el rei va cridar al drac i li
va dir.
Rei: Noi, ho sento, aquesta és l'última vaca que et podem donar.
(El drac s'enfada molt i comença a trencar coses al seu voltant)
Rei: Tranquil, home, tranquil, ja t'he dit que no tenim ni porcs ni
vaques, no voldràs de cas menjar-te a la meva filla?
(El drac s'atura de cop i diu que sí)
Rei: Berenguela, Berenguela ...!
Berenguela: Què passa? Ja has parlat amb el drac?
Rei: Sí, i després de dir-li que no teníem més porcs ni vaques, de broma
li he dit que si volia la nostra filla per menjar.
Berenguela: I què ha dit?
0(El drac seguint la conversa i diu que sí)
Rei: Doncs que si. ¿I ara què farem?
Berenguela: Doncs el mateix que hem fet amb els porcs i les vaques,
demanarem al poble que doni les seves filles.
(El drac es retira)
Pregoner: Per ordre del senyor rei, es fa saber a tots que s'han
acabat els porcs i les vaques, i el drac ara prefereix menjar filles, o
sigui que tot aquell que tingui una filla la pot portar cada matí
perquè se la mengi el drac i així el vostre rei estarà molt content que
la seva filla no sigui la primera en ser menjar pel drac.
(Entra la princesa)
Princesa: Pares, he sentit el que parlàveu, i si he de ser la primera que
es mengi el drac, ho seré.
Rei: Espera filla, que als meus súbdits igual els fa molta gràcia servir al
seu rei.
Princesa: No, no, jo seré la primera.
Narrador: I així és com, convencent als seus pares, la princesa va
decidir anar a buscar el drac l'endemà.
Però, va passar una cosa. Aquesta mateixa tarda, va arribar en
aquell regne un cavaller, que tothom el coneixia pel cavaller Jordi.
Aquest es va aturar prop del castell i mentre descansava va sentir

que el rei i la reina ploraven.
Jordi: Ei, senyors reis, per què ploreu? Què us passa alguna cosa?
Rei: Què si ens passa alguna cosa? Buaas, Buaas ...
Reina: Què si ens passa alguna cosa? Buaas, Buaas ...
Jordi: Va, no sigueu tan ploramiques i expliqueu el que us passa. : Noble
cavaller, estem tristos perquè demà al matí el drac es
menjarà la nostra filla.
Berenguela: Sí, la nostra filla, bua ... bua ...
Jordi: I això per què?
Rei: Per que si no li donem les filles per menjar, ens destrossarà el
regne, el crema tot, ho trenca tot.
Narrador: Al dia següent, ben d'hora al matí, va sortir la princesa per
anar a trobar el Drac i a mig camí es va trobar amb el cavaller
Jordi.
Princesa: Què fas aquí? Serà millor que et vagis, ja estàs en perill.
Jordi: I tu on vas?
Princesa: No t'ho puc explicar.
Jordi: Ja m'han explicat el que et passa i et vull ajudar.
Princesa: De debò em pots ajudar?
Jordi: No ho sé, però m'ho dius a mi intentar-ho.
(Surt del bosc el drac, s'acosta a poc a poc per darrere del cavaller
Jordi i de la princesa i dóna un rugit. Jordi i la princesa salten
espantats)
Jordi: ¡Pocasolta! M'has espantat!
(El drac es queda sorprès)
Jordi: És que no t'han ensenyat bons costums?
(El drac segueix sorprès)
Jordi: Bé, vols alguna cosa?

(El drac dóna fa uin bram)
Jordi: Escolta, tu, que jo no t'he faltat, no em provoquis ... que em
trobaràs!
(El drac dóna un altre bram)
Jordi: M'està pujant la mosca al nas, i si segueixes així, rebràs!
(El drac segueix donant brams)
Jordi: Ah, sí? Doncs ara veuràs!
(Es posen a barallar els dos i es perden barallant-se dins el bosc)
Princesa: Jordi, Jordi, ¿com va això?
Jordi: No et preocupis, de moment va bé.
Princesa: De veritat? ¿Va bé?
Jordi: (Surt del bosc) Bé, això s'ha acabat. No et preocupis, que el
drac ja no molestarà mai més. He mort el drac.
Princesa: De veritat? Anem a donar-los la notícia als meus pares, que es
posaran molt contents.
(La Princesa corre cap al castell cridant)
¡Papa, mama! 'La cavaller
Jordi ha matat al drac!
(Apareixen el rei i la reina molt contents)
Rei .: Oh valerós cavaller! Heu salvat a la meva filla i al meu regne,
Demaneu-me el que vulgueu!
Jordi: Res us demano, només que em deixeu partir a socórrer altres
donzelles i matar dracs, doncs jo em dedico a això, és el meu ofici.
Princesa: Pare, mare, que pena que marxi, m'agradaria quedar-me'l.
Berenguela: De debò no vols quedar-te i casar-te amb la nostra filla?
Jordi: Ja m'agradaria, però és el meu destí, i la culpa d'això és de qui ha
escrit aquest guió, que ho acaba així,
FI

