sant jordi

... Sant Jordi nascut a Capadòcia és el gran
protagonista d’una gran gesta cavalleresca que
se situa a Líbia, però que la tradició catalana
creu esdevinguda a la població de Montblanc...
pels seus voltants assolava un monstre ferotge
i terrible, essent l’estrall de ramats i persones,
regnant així el terror més profund. Els habitants
van decidir donar-li cada dia una persona que li
serviria de presa; cada dia feien un sorteig entre
tots els habitants de la vila i que aquell que
destinés la sort seria lliurat a la “simpàtica”
fera... fins que un dia, la sort va voler que la
filla del rei fos la destinada, 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. La donzella sortí de la ciutat i
quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li
presentà un jove cavaller, cavalcat en un cavall
blanc...La donzella li digué que fugís ja que
per allí rondava un monstre. El cavaller li digué
que havia vingut expressament per combatre la
fera i així alliberar el sacrifici de la princesa;
la fera, sortir de cop i volta i el cavaller amb un
bon cop de llança el va malferir, lligà el monstre
pel coll i la donà a la donzella perquè ella
mateixa la portés a ciutat.
Es diu que el rei va voler casar la seva filla amb
Sant Jordi, però que aquest va replicar-li tot
dient que no la mereixia i que la seva visita en
aquella ciutat era perquè havia tingut una
revelació divina sobre la necessitat urgent de
salvar aquella vila del monstre. Recomanà al
rei i als seus vassalls que fossin bon cristians i
que honressin i veneressin Déu tal com mereixia.
La Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya,
commemora la mort d’aquest sant, el 23 d’abril
de l’any 303, i és costum que les parelles es
regalin una rosa vermella «com la sang» símbol
de la passió i l’espiga que l’acompanya símbol
de la fertilitat. La presència del llibre és deguda
a que la diada
coincideix amb el Dia
Internacional del llibre, que des de 1930
commemora la mort de Miguel de Cervantes i
Shakespeare....
princeses i cavallers, molt bona diada !

