
SANT JORDI I NOSALTRES, ELS VALENCIANS 
 

 Per a l'observador d'avui resulta difícil sospitar la  importància que en 
altres temps assolia Sant Jordi a la devoció dels valencians. L'adhesió 
col·lectiva que caracteritza les devocions populars només la trobem ara a Alcoi 
i Banyeres; a la resta del país Valencià és, quan més, un record esfumat. Per a 
trobar una tònica de signe contrari cal mirar endarrera, recorrent a l'historia. 

 La devoció a Sant Jordi era general a la Corona d'Aragó, i encara avui 
es patró de Catalunya. Entre nosaltres, la devoció s'introdueix en la mateixa 
conquista. A la Crònica de Sant Joan de la Penya ja es troba reflectida la 
llegenda segons la qual a la batalla del Puig, a les hosts de Jaume I, se'ls 
aparegué el Sant “qui li aidà a vençre en la batalla, per la qual ajuda nengún 
cristià no hi morí”. 

 Entre els records, trobem que a la ciutat de València existia, fins al segle 
passat, un temple dedicat a Sant Jordi, la importància del qual es reflecteix en 
el Llibre d'Antiquitat, quan descrivint la processó que el 10 d'octubre de 1538 es 
va fer en commemoració del tercer centenari de la conquista, llegim: “… i 
anaren a Sent Jordi per los llocs acostumats i aquí feren estació i beneïren la 
bandera.” Aiximateix tenia dedicats un carrer i una plaça, l'actual de Rodrigo 
Botet. 

 El Centenar de la Ploma, espècie de milícia popular –cent homes de a 
cavall-, que, segons els Furs, podia tenir la ciutat per a la seua guarda, era 
nomenat popularment Centenar de Sant Jordi i portava les insígnies del Sant. 

 L'ordre militar de Sant Jordi d'Alfama, fundada per Pere el Catòlic el 
1201, obtingué per la seua intervenció en la conquista unes propietats vora 
l'esglèsia abans esmentada. La importància jordiana de València va augmentar 
quan Benet XIII fusionà la dita ordre amb la de Montesa, passant a anomenar-
se de Nostra Senyora de Montesa i Sant Jordi d'Alfama, adoptant la creu de 
Sant Jordi. Des de 1353 es té notícia que l'ordre celebrava la festa del Sant en 
el més de maig. 

 L'estament noble del país estava sota el patronatge de Sant Jordi, i 
d'això queden abundosos vestigis pictòrics i escultòrics en el Palau de la 
Generalitat de València, on és representat matant el drac. (Aquesta forma és la 
usual en la iconografia universal del Sant, i també entre nosaltres; el retaule del 
segle XV, que fou venerat al Castell de Montesa, seu de l'ordre citada, i que 
avui es troba al Museu “Victory and Albert”, de Londres, té aquesta forma; 
l'altra, la de Sant Jordi matamoros, sembla ser una representació peculiar 
valenciana, i així figura, que sapiam, a Alcoi i a l'escut del municipi de Sant 
Jordi, al Maestrat.) 

 També a la literatura hi ha mostres d'aquesta devoció. Per citar un 
exemple citarem l'Spill de Jaume Roig, potser la més popular de les obres de la 
nostra literatura clàssica; sota el títol “Vida de màrtir”, escriu: Lo cavaller – Jordi 
guerrer - cuidà avançar - per defensar – del rei la filla – dintre l'illa – on era el 
drac, - tal premi n'hac: - molt poc aprés –ell en fou pres – e fort batut; -fou 
escorxat –per mig serrat. 



 Igualment queden vestigis a la toponímia valenciana: el poble del 
Maestrat citat, el caseriu de San Jordi a Alfafar i una cova amb el mateix nom a 
la serra de Mariola. 

 La devoció del País Valencià a Sant Jordi ha anat paral.lela amb la seua 
espiritualitat. Naix amb la conquista, arriba al seu zenit amb la plenitud de 
l'esperit valencià; s'afebleix amb ell, i ara dorm el son hivernal que València 
negigeix els valors superiors i s'oblida del seu esperit. Sembla com si el drac 
s'hagués apoderat de la victòria, però no cap dubtar que momentàniament. 
Esperem que Banyeres, baluart de la seua devoció, faça honor a eixe esperit 
jordià –valencià- que tant necessitem si volem sobreviure com a poble. I que 
siga de veres que el triunf del drac hi ha estat transitori. 
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