


No anabau may á llaurar   Sens abans la missa oir,
No tement per só sufrir      Retard en lo treballar

ISIDRE EL LLAURADOR (Madrid,1080-1130) va ser un camperol que va dedicar 
la seva vida al treball i l'oració. Beatificat el 2 de maig de 1619 per Pau V, va ser 
el 12 de març de 1622, just fa 400 anys, quan fou canonitzat per Gregori XV. 

Aviat va ser designat patró de la pagesia espanyola i a Catalunya, amb el temps, 
va substituir els patrons tradicionals, els sants Abdó i Senén i sant Galderic, 
malgrat que en molts altars, com és el cas de Castelló d’Empúries, la imatge de 
sant Isidre es representa flanquejada pels sants Abdó i Senén (coneguts per Nin i 
Non). Quan al segle XVIII es va generalitzar el cultiu del blat de moro, a la 
pagesia no li va costar gaire d’acceptar el nou patronatge de sant Isidre que se 
celebra el dia 15 de maig, una data molt més adient per a les tasques del camp 
que la del 30 de juliol, festa dels sants Abdó i Senén.

Mentre que, a partir del segle XIV, moltes confraries de pagesos havien sorgit 
sota l’advocació dels sants Abdó i Senén, al segle XIX ja naixien sota el patrocini 
de sant Isidre. Així quan, el 22 de maig de 1851, es va fundar un Institut Agrí-
cola a Barcelona va rebre el nom d’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI). 

A l’Empordà, el 1845, s’havia constituït la Societat d’Agricultura de l’Empordà i 
el 1859, Narcís Fages de Romà creà una subdelegació de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre (IACSI). Deu anys més tard, a Cabanes, va néixer una 
Societat de Socors Mutus coneguda amb el nom de Asociación de Paz y Caridad 
entre hermanos del pueblo de Cabanas bajo la invocación de San Isidro. En dos 
apartats del seu reglament es fa referència al patrocini del sant: a l’article 2, on 
s’explica que la societat «estará bajo la invocación de San Isidro», i a l’article 55 
que diu: «La Sociedad celebrará todos los años una función religiosa a su Patrón 
San Isidro». En un llibret, editat el 1870, s’informa que «El socio que dejare de 
acompañar con hacha a nuestro Patrón San Isidro en el día de la procesión del 
Santo incurrirá en la multa de 4 reales».

De la cinquantena de Goigs coneguts que estan dedicats a sant Isidre, només un 
es troba localitzat a l’Empordà. Va ser reproduït, l’any 1863, a la impremta de 
G. Matas de Figueres, per la subdelegació de l’Institut Agrícola Català.
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