
Cançó 1. “Montblanc, un poble feliç” 

Montblanc era un poble feliç 

on vivia tranquil·la la gent. 

A la vida tot era alegria, 

pels carrers sempre hi havia vida.  

 

Les pageses anaven al camp  

amb el carro i l’aixada, 

plantaven civada o enciam 

treballant tota la jornada. 

 

Montblanc era un poble tranquil, 

vivia feliç i en harmonia.  

Montblanc era un poble tranquil, 

vivia feliç i en harmonia.  

 

El ferrer picava ben fort 

amb un mall el metall a l’enclusa. 

Amb el forn fonia l’acer  

per fer culleres o ferradures.  

 

La filadora extreia el fil 

d’un garbuix molt gros de cotó. 

I el sastre en feia vestits  

pel més ric o pel més humil. 

 



Cançó 2. “L’atac dels cent Cavallers” 

Què és aquest so que se sent?   I la bèstia que s’aixeca 

Són els cent Cavallers!    i amb un cop de cua 

Aixequen un núvol de pols    els llença tots a terra. 

i la terra tremola al seu pas.    Els llença tots a terra. 

 

Què és aquest tro que se sent?   I espases i cavalls, 

És el glop de cent cavalls.     soldats i estendards 

Cavalquen valents sota el sol    en surten per cames, 

Amb espases, escuts i estendards.    fugint de les flames.  

 

Cavalquen sense por          Què és aquest so que se sent? 

els soldats més valents de Montblanc.      És el plany dels cent Cavallers. 

De Montblanc.           Tornen tristos i humiliats. 

S’adrecen cap al bosc          I és que el drac fàcilment els ha guanyat 

armats fins a les dents 

per vèncer el drac.  

Per vèncer el drac.  

 

Els Cavallers ja han arribat. 

Atenció!!! 

I amb espases, escuts i cavalls.  

Preparats? 

Es llencen de cap contra el drac. 

A l’atac!!! 

És l’atac dels cent Cavallers.  



Cançó 3. “Jo soc més que una Princesa” 

Em diuen que vaig néixer Princesa 

però abans que Princesa em sento dona, 

i que hauré de casar-me amb un noi que no he triat 

perquè això ho haig de fer com a Reina.  

 

Em diuen que aprengui a brodar i a llegir, 

que no corri pel bosc amb els meus amics, 

que no jugui a les justes a dalt d’un cavall, 

que això no és cosa de dones. 

 

Mmm... Jo soc més que una Princesa 

 Mmm... Per què no puc ser jo mateixa? 

 

No puc dur els cabells curts o anar amb pantalons, 

sempre de rosa o de blanc. 

Però quina mania si el món té tants colors,  

com el groc, el verd o el vermell. 

 

Deixeu-me vestir com m’agradi. 

Vull dir el que penso.  

Deixeu-me raonar, sumar o multiplicar. 

La ciència també és cosa de dones.  

 

Mmm... Jo soc més que una Princesa 

 Mmm... Per què no puc ser jo mateixa? 



Cançó 4. “Arriba Sant Jordi” 

Ja arriba Sant Jordi                               Elionor i Sant Jordi ja van junts a trobar el Drac. 

a dalt del cavall, tallant el vent.      Elionor i Sant Jordi tenen por però van avançant. 

Galopa de pressa 

i tremola la terra al seu pas. 

 

Ja arriba Sant Jordi 

per salvar la Princesa de la mort. 

Galopa de pressa 

per salvar el poble del Drac.  

 

És Sant Jordi un Guerrer de Llum. 

És Sant Jordi i ve a matar el Drac.  

 

Desembeina l’espasa i es prepara per atacar. 

La Princesa, sorpresa, li va fent que no amb el cap. 

El cavall para i s’aixeca quan la noia es planta al mig del camí.  

Sant Jordi cau a terra i es queda estabornit.  

 

-On aneu amb tanta pressa?- li pregunta la jove al noi. 

-Venia per salvar-vos – li respon el Cavaller.  

 

-Soc una princesa i no cal que em vingueu a salvar. 

Si voleu, unim esforços i anem junts a trobar el Drac. 

 

 



Cançó 5. “Cançó del Drac” 

Jo era un Drac tranquil i manyac,  La branca m’he tret, ara estic guarit, 

anava pel món tot fent amistat.  ja no em fa mal la punta del dit. 

Jo era un Drac feliç i animat,   Torno a ser un drac tranquil i manyac, 

Volava pel cel, nedava pel mar.   vaig pel món cercant amistat 

 

Un dia d’abril que anava tot sol 

Se’m va clavar una branca al dit gros. 

Del bram que vaig fer em va sortir foc,  

es van cremar uns arbres del bosc. 

 

Ja no era un Drac tranquil i manyac,  

anava pel món tot espantat.  

Volava pel cel bramant i cridant, 

Aquell patiment m’havia canviat. 

 

La gent corria quan em sentia, 

es pensaven que me’ls menjaria.  

M’atacaven amb llances i espases  

i jo com podia me’n protegia. 

 

Sense esperança i ben desolat 

estava molt trist, fins que heu arribat. 

Heu tingut valor de venir 

i no us ha fet por el que deien de mi. 

 



Cançó 6. “De Princesa a Reina” 

Amb la Rosa a les mans    Ara toca aixecar-se  

l’esperança ja ha florit.   i construir un nou demà 

Un nou dia ha arribat    amb el cor ple d’esperança 

sense Drac, sense neguit.   i l’esperit que hem renovat. 

 

A la bèstia hem conegut   Empeltem bé les banderes 

superant totes les pors,    a les torres i els merlets. 

quan ho vèiem tot perdut   I que el vent les desafiï, 

n’hem sortit els vencedors.   seguirem per sempre drets. 

 

La muralla està amarada   Mai hauria imaginat 

per la llum d’un nou matí.   un viatge com aquest 

I que lluny que queda ara    i que enmig de tot el foc 

quan el Drac anava per mi.   Descobrís qui ara soc. 

 

I hem anat      La Princesa que era abans 

Fins a la bèstia     en la incertesa es va forjar 

i hem vençut     i amb la rosa a les mans 

a les tenebres.    em sento dona per regnar. 

 

I hem defensat 

la nostra terra. 

I hem ajudat  

al gran Drac. 


