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Cultura

Sant Jordi

Biografia 

Sant  Jordi  va  ser  un  soldat  romà  nascut  a 
Capadòcia.  En  arribar  a  la  majoria  d’edat,  Jordi 
s’allista a l’exèrcit romà, seguint els passos del seu 
pare. 

Quan tenia trenta anys el van destinar a Nicomèdia 
com a tribú i féu part de la guàrdia personal. El 303 
l’emperador  li  ordenà  una  persecució  contra  els 
cristians però en Jordi es negà a acatar-la i declarà 
que era cristià. 

Dioclecià  ordenà  la  tortura  del  traïdor,  així 
l’encadenen a una roda d’espases i, posteriorment, 
el decapiten. El 494 fou santificat pel Papa Gelasi I.

 

Patronatge

 Sant  Jordi  és  el  patró  de  diverses  nacions  i 
territoris, entre els quals Catalunya, Aragó...

 

D’on prové el mite?

La tradició catalana ens diu que va ser a Montblanc 
on  un  monstre  matava  ramats  i  persones  els 
pobladors  del  poble  van  decidir  donar-li  una 
persona cada dia, fins que li va tocar a la princesa.

Aleshores Sant Jordi la va salvar matant al drac i... 
de la sang del drac va néixer un roser i  d’aquell 
roser  ,  en  van  sortir  unes  roses  vermelles,  Sant 
Jordi va regalar la flor més bonica a la princesa.

 

Segons el Costumari Català de Joan Amades, el fet 
que Sant Jordi sigui el patró dels cavallers prové de 
l'ajut que aquest va oferir al rei Pere I d'Aragó l'any 
1096.  Segons  s'explica,  l'esmentat  rei  va  guanyar 
una batalla contra els sarraïns després que aquest 
invoqués  el  sant.  Per  agrair  la  gesta,  el  rei  va 
nomenar-lo  no  només  patró  de la  cavalleria  sinó 
també de la noblesa catalana.

A Catalunya, la festa es va generalitzar a meitat 
del segle XV .

 

Imatges molt habituals per la diada de Sant Jordi.

On més es celebra?

França:

Existeixen més de 81 esglésies  amb el nom de 
Saint-Georges.

Alemània:

Es troba una cançó dedicada a Sant Jordi (Cançó 
de  Sant  Jordi)  escrita  per  l'escriptor  alemany 
Otfrid von Weibenburg.

Geòrgia: 

Sant  Jordi  és  el  patró  de  Geòrgia  per  això  la 
bandera de Geòrgia és una creu roja com la que 
portava Sant Jordi al seu escut. En aquest país la 
festivitat es celebra el dia 14 d'agost.

Grècia:

A Grècia encara se'l beneeix i se li ha donat el nom 
de Gran Màrtir. Per als Eslaus de Corint és un ritus 
per obtenir pluja.

També  es  celebra  a  Anglaterra,  Rússia,  Bulgària, 
Etiòpia, Djibouti , etc.


