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Sant Galderic. Un paGèS Sant oblidat

Miquel pont

Sant Isidre el coneixem avui dia 
per ser el patró de la “Villa y Corte” 
de Madrid i de tots els pagesos. Aquest 
sant fou canonitzat en el segle XVIII, 
coincidint en el temps amb el Decret de 
Nova Planta de Felip V, la qual cosa va 
afavorir que aviat s’estengués la seva 
influència per tota la geografia ibèrica.

Abans però, hi havia molts patrons 
camperols, depenent de la comarca, del 
tipus de bestiar, del cultiu.... El món no 
estava globalitzat i les comunicacions 
entre la gent del camp eren molt 
difícils, per la qual cosa, cada comarca 
i cada col·lectiu tenia el seu propi sant. 
Els pagesos no estaven organitzats en 
confraries o gremis i és per això que hi 
havia una gran diversitat de patrons per 
una mateixa entitat rural en diferents 
comarques i això va ser el que va afavorir 
el lideratge de Sant Isidre.

Sant Galderic va ser un pagès nascut 
al que avui es coneix com la Catalunya 
Nord, en un poblet anomenat Vieville 
i ara conegut precisament com a Sant 
Galderic, l’any 778.

Sembla ser que era un home discret 
i que durant la seva vida fa ver molts 
miracles però, com que no li agradava 

vantar-se’n, en realitat se’n coneixen ben 
pocs. Un dels més coneguts és quan, en 
el seu poble, va ajudar un foraster que 
estava molt necessitat d’aigua; ell, amb 
la fanga que portava a les mans va fer un 
forat a terra i en va fer brollar una font 
que encara avui es coneix precisament 
com la Font de Sant Galderic. En aquest 
punt s’assembla molt a Sant Magí, tot i 
que en aquest últim cas, ho va fer amb un 
gaiato i per donar aigua als soldats que 
l’havien agafat. 

Un altre miracle de Sant Galderic va 
ser quan se li va aparèixer la Verge amb 
l’Infant. Aquest esdeveniment sembla 
ser que va passar un 16 d’octubre (no se 
sap l’any) i és per això que Sant Galderic 
es celebra el 16 d’octubre.

Les seves relíquies es van passejar per 
diversos municipis de la Catalunya Nord: 
Sant Maurici de Mirepaux, Sant Martí 
del Canigó, Prada de Conflent... En un 
moment donat part d’aquestes relíquies 
van ser traslladades a Barcelona, on foren 
tretes en processó diverses vegades, 
generalment per demanar pluja: 28 
d’octubre de 1655; 29 de maig de 1659...

El fet que durant molts anys fos 
conegut com a patró dels pagesos era 
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principalment per la tradició que explica 
que, mentre ell resava i feia oració i 
penitència, els bous, sols i sense govern 
de ningú, llauraven ben drets (a diferència 
de Sant Isidre que, mentre ell resava, els 
àngels li llauraven els camps).

Sant Galderic es va dedicar a 
convertir al cristianisme tots els habitants 
dels Pirineus, convertint pagesos 
incrèduls a base de miracles i, quan 
els sarraïns van envair els Pirineus, ell, 
amb l’arada, va fer una creu i, sense 
altra arma, va empaitar els moros, els 
quals fugien cames ajudeu-me així que 
el veien, fins al punt que en pocs dies va 
netejar de sarraïns tota la carena. Mentre 
ell guerrejava amb l’arada en forma de 
creu al coll, un àngel (aquest cop si), li 
va llaurar tots els camps, que van produir 
més blat que mai.

Sembla ser que els núvols tenien gran 
respecte pel sant i per les seves terres i 
conreus. Mai no pedregava damunt dels 
seus, on hi lluïa un sol esplèndid mentre 
que per tota la comarca queia una terrible 
pedregada. Altres vegades que la terra 
patia gran sequera, en la seva plovia prou 
abundosament perquè poguessin granar 

els blats i madurar els fruits.

Quan se’n va anar cap al cel, Sant 
Galderic es va convertir en el substitut 
de Sant Pere a la porteria del cel. Quan, 
per una causa o altra, el vell apòstol no 
pot exercir el seu càrrec, Sant Galderic 
ocupa el seu lloc i té cura del negoci de 
l’entrada del cel... 

El problema és que quan Sant 
Galderic està suplint a Sant Pere, deixa 
una mica “abandonats” els negocis dels 
pagesos. Una vegada que Sant Pere va 
demanar permís a Déu per anar 8 dies 
a Barcelona, Sant Galderic el va haver 
de suplir i en tornar a la seva tasca 
habitual, es va adonar que els seus propis 
assumptes havien anat de mal en pitjor: 
moltes fonts s’havien estroncat, alguns 
rius s’havien eixugat; no havia caigut 
ni una gota d’aigua, i els conreus patien 
set. Sant Galderic va obrir les aixetes, les 
quals, de tan rovellades li va costar molt 
d’engegar. Per això encara avui dia pel 
Rosselló, quan no plou i els conreus no 
van bé, es pregunten si Sant Pere no ha 
tornat a Barcelona i sant Galderic està 
molt enfeinat amb la porta i els té una 
mica abandonats.
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