
SANT ISIDRE PATRÓ DELS LLAURADORS 44

SANT ISIDRE PATRÓ 
DELS LLAURADORS

Sant Isidre és el patró de Madrid, dels llauradors i dels 
geòmetres, a més se li ha pregat sempre en temps de 
sequera, va nàixer a finals del s. XI (1080?) en Madrid 
i la seua Arca Sepulcral està en la Parròquia de San 
Andrés de Madrid.
La seua festivitat se celebra el 15 de maig.
No vaig a estendrem més en la seua vida perquè no 
és la meua intenció. Este escrit és més subjectiu que 
informatiu.
Jo quan era menuda i anava a treballar al camp, quan 
s’aproximava la data en que se celebrava la festivitat 
de Sant Isidre, li preguntava a mon pare qui era este 
Sant. Mon pare em deia que era un llaurador que res-
ava molt i que quan anava a missa o resava uns ange-
lets li treballaven la terra. Jo innocent de mi resava un 
pare-nostre i esperava que vingués algú a treballar per 
mi. Tot açò ho dic perquè vaig a aprendre a estimar a 
este Sant i a considerar-lo el meu patró. Com que una 
part de mi es considera llauradora sent que se li haja 
deixat un poc de costat i que no se célebre la seua 
festivitat.
Els nostres avantpassats eren gent de fe i quasi tot 
tenia relació d’una o d’altra manera en la església.
Totes les festes tenen el seu patró per venerar-lo, no-
saltres celebrem les festes d’Agost en honor a la Mare 
de Déu de l’Assumpció i Sant Roc, tots esperem els 
bous i les revetlles però hi ha dos dies dedicats a ve-
nerar els patrons igual que ací a tots els pobles. 
També els funcionaris tenen com a patrona a Santa 
Rita;  els estudiants i llibreters a Santo Tomàs d’Aquino; 
Els automobilistes i els viatgers tenen a Sant Cristòfol 
(tots els anys els camioners i xofers celebren la festa 
i esperen la benedicció del Sant); i que em dieu de 
Sant Antoni patró dels animals, quin sentit tindria la 
foguera, les coquetes, els animalets, sense la bene-
dicció del Sant, quasi tots anem i beneïm els nostres 

animalets; també pensem en Sant Antoni de Pàdua 
quan tenim algun objecte perdut  i que em dieu dels 
músics, que farien sense Santa Cecília, i l’ermita de 
Sant Vicent i Sant Miquel quin sentit tindria  si dos 
vegades a l’any no obriguera les portes… bé tot açò 
ho dic perquè d’una manera o d’altra cadascú célebre 
el dia del seu patró i d’una o d’altra manera els Sants 
estan presents en les nostres festes i perquè no en la 
nostra vida quotidiana
Jo sols vull dir que en este món en el que vivim que 
evoluciona a passos gegantescs i cada dia li donem 
més importància a  tot lo material, a l’economia i tot 
el que l’envolta, deixem un poc de costat les nostres 
tradicions, hem de pensar que estem ací en este punt 
gràcies als nostres avantpassats i no hem de deixar 
de costat les nostres tradicions, ja que formen part 
de la nostra cultura, és patrimoni cultural que hem he-
retat. Les festes i costums formen part de la història 
d’un poble. Totes les festes són patrimoni cultural que 
hem heretat dels nostres avantpassats i seria interes-
sant mantindre-les. 

El dia del Cooperativisme està molt bé, reivindica 
l’esforç, el treball conjunt de molta gent, ara estem 
ací perquè altres abans de natros han construït, però 
no hem d’oblidar que la Cooperativa existeix perquè 
existeixen els llauradors i estos tenen un patró, no 
m’agradaria que els fills dels nostres fills no sabien 
qui era Sant Isidre, no sabien que algun dia se li ren-
dia homenatge, que en la seua festa uns llauradors li  
agraïen la collita de l’any, altres li pregaren per la collita 
vinent i altres li pregaren en temps de sequera. No 
m’agradaria que fora una festa que passés al record 
i a l’oblit. 
Este escrit tan sols és una opinió, una crida als llau-
radors per a que donen continuïtat a la celebració de 
Sant Isidre almenys per preservar les tradicions als 
nostres successors.
Penso que els llauradors tenim que celebrar que Sant 
Isidre és el nostre patró.
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