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Sant Jordi, patró de Catalunya  
 
El nom de Jordi és un mot grec γεωργος que vol dir el qui treballa la 
terra, llaurador o pagès.  

El més important és que Sant Jordi va ser un màrtir. Aquest mot grec 
(μαρτιρ) que significa testimoni, és a dir, la persona que compareix a 
declarar davant la justícia, el que ha vist o sentit, que compareix a 
certificar la identitat d'algú. En el cas de la religió s’aplica a tota 
persona que don testimoni de la seva religió, per sobre de tota 
dificultat, encara que hagi de donar la vida. Podem trobar màrtirs 
entre totes les religions. 

Quan en els primers segles després de Crist els seus seguidors es 
negaven a adorar com un Déu l'emperador romà, declaraven que 
l'únic Déu que podien adorar era Jesucrist. Aquest testimoniatge era 
castigat amb la pena de mort.  

Per això la paraula màrtir ben aviat es va aplicar a aquelles persones que havien donat la seva sang 
per causa de la seva fe en el Crist.  

Alguna tradició fa néixer a Sant Jordi a la regió de la Capadòcia (actual Turquia), d’altres, però el fan 
oriünd de Palestina. Sembla que va fer carrera militar, arribant a ser tribú romà, un magistrat de 
l’administració romana. Quan l’emperador Dioclecià va donar l’ordre de perseguir els cristians, ell, 
que ja havia esdevingut cristià, com que no va acatar l’ordre de perseguir-los, va ser condemnat a 
morir decapitat. 

La llegenda va fer que s’aparegués als creuats i que els ajudés a conquerir Terra Santa. 
Vestit de blanc es va aparèixer assumint la creu vermella dels templers. Des de llavors va 
ser el seu emblema i encara avui els països que el tenen per patró conserven aquest 
distintiu. Com per exemple Anglaterra, Geòrgia, Bulgària, Etiòpia, Geòrgia, Grècia, 
Hongria, Lituània, Portugal, Rússia, Txèquia, Ucraïna, la Corona d’Aragó, la Generalitat i 
Catalunya. 

Entre els molts milers de màrtirs, Sant Jordi va gaudir de molta veneració i popularitat universal 
durant els temps medievals. El fet de ser cavaller li donava categoria entre la gent d'armes. Això féu 
que l'escollissin per patró de la cavalleria i noblesa catalana.  

Avui en dia, en el nostre país, la figura de Sant Jordi es troba en molts àmbits: pintures, escultures 
gravats,...segells, monedes, banderes, vestits, brodats, rajoles, mobles, ceràmica, joies, miniatures... 
D'altra banda, pensem amb persones que coneguem i se'n diguin amb aquest nom.  
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LA LLEGENDA CATALANA DE SANT JORDI 
 
Conta la llegenda que Sant Jordi era un soldat romà nascut al Pròxim Orient i és el gran 
protagonista d'una gran gesta cavalleresca que se situa a la població de Montblanc (Conca 
de Barberà). 
 
Diuen que assolava els voltants de la vila un drac ferotge i terrible, que posseïa les facultats 
de caminar, volar i nedar, i tenia l'alè pudent, fins al punt que des de molt lluny amb les 
seves alenades enverinava l'aire, i produïa la mort de tots els qui el respiraven. Era l'estrall 
dels ramats i de les persones i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Els 
habitants van pensar que si li donaven cada dia una persona que li serviria de presa, no faria 
l'estrall a tort i a dret. De fet, la llegenda diu, que el sistema els va sortir d'allò més bé, però 
el que era realment complicat, era de trobar una persona que cada dia es deixés menjar per 
aquell monstre. Tot el veïnat va decidir doncs, de fer cada dia un sorteig entre tots els 
habitants de la vila i que aquell que destinés la sort seria lliurat a la "simpàtica" fera. 

 
Així es va fer durant molt de temps i el monstre se’n devia sentir satisfet, ja que deixava de fer els estralls i 
malvestats que havia fet abans. Però... vet aquí que un dia, la sort va voler que la filla del rei fos la destinada. La 
princesa era jove, bella, prima... hi hagué ciutadans que es van oferir per reemplaçar-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 eixí de la ciutat i ella soleta s'encaminà cap al llac on 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, cavalcant 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 vila de Montblanc.  
 
La fera, va sortir de cop i volta amb gran horror de la donzella i amb gran goig del cavaller. Va començar una 
intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar 
malferida a la terrible bèstia.  
 
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 habitants de la vila havien vist 
tota aquella gesta des de la muralla i que rebé amb els braços oberts a la donzella i el cavaller. A la plaça major 
de la vila, els vilatans van acabar de rematar aquell ferotge animal. De la sang que en brollà, en sorgí 
ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai, roser del que el jove 
cavaller en tallà una rosa i li oferí a la princesa. 
 
Es diu que el rei va voler casar la seva filla amb Sant 
Jordi, però que aquest li va replicar dient que no la 
mereixia i que la seva visita en aquella vila 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 bons cristians i que 
honressin i veneressin Déu tal com mereixia. 
Desaparegué misteriosament tal com havia vingut. 

 
 


