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La llegenda dels orígens de Bulgària

Hi havia una vegada un cabdill, en Kubrat, que cuan pensava que anava a morir va cridar 

els seus fills a la seua tenda. 

Els va reunir al voltant del foc i els va ordenar que agafessin una branca i la trenquessin 

per la meitat. Tots ho van poder fer. 

Llavors, els va demanar que agafessin un feix de branques i provessin de partir-lo. No van 

poder fer-ho cap de tots.

Amb aixó va voler dir-los que una persona sola es mes fácil de vencer que tots junts. Que 

havien de estar sempre units.

El tercer dels cinc fills del cabdill es deia Asparukh i va ser el khan* que va travessar de 

Danubi i va fundar Bulgaria.

*Títol equivalent a sobirà utilitzat originàriament per les hordes turques i mongòliques 
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La llegenda de Sant Jordi (versió búlgara)*

En el llac a prop de un poble hi vivia un drac ferrotge i terrible. El drac no deixava la gent 

que se apropen del llac per omplir-se aigua per beure. 

El poble pagà adorava el drac com un déu. La gent del poble va donar al drac cada any 

una verge per deixar-los que visquin tranquils. Van fer un sorteig per decidir la noia que 

havia de ser per menjar del drac. 

Un any li va tocar la filla del rey. Aquest dia va pasar per el poble un guerrer cristià, que va 

tornar de guerra. Va veure la gent i el rey molt tristos, va preguntar què ha passat i la gent 

l'han contat. El guerrer cristià va decidir oferir un tracte al rey.

El rey havia de abandonar tenir el drac com un déu i ha de acceptar la fe cristiana. El rey 

va acceptar el tracte, si el jove guerrer li va demonstrar el poder del déu cristià i mata el 

drac. El sant Jordi va matar el drac, va salvar la princesa i tot el poble, i va marxar per la 

seva terra.

En Bulgària la festa de Sant Jordi es el dia 6 del maig. Per la batalla del Sant Jordi amb el 

drag, es tambe el dia del exèrcit i tots militars. El menja tipic per ese dia es xai al forn.

*Sant Jordi és també patró de Bulgària
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La llegenda de Robin Hood

Robin Hood va viure a Sherwood Forest, a prop de Nottingham, i al sud de Yorkshire, a 

Anglaterra. Hi va viure amb els seus amics entremig dels arbres i els van dir els homes 

alegres.

El xèrif de Nottingham va imposar contribucions i impostos als pobres. 

Quan els viatgers anaven a través del bosc, Robin Hood va fer una emboscada i els va 

robar de tot els seus diners. Els homes alegres van donar els diners als gents pobres del 

poble. Robin Hood era un lladre per als pobres.

Al xèrif de Nottingham no li va agradar. Era l'enemic més gran de Robin Hood i sempre 

intentava de matar-lo.

L'amic de Robin, que es deia Petit John, era un home gegant i va caure en un cementiri 

(al voltant de església) a Hathersage, a Derbyshire. Robin Hood va caure en un cementiri 

al sud de Yorkshire.


