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Sant Martí era el patró de cavalleria abans 
que sant Jordi li guanyés el títol. No solament 
era patró dels cavallers sinó també de tots els 
qui, per ofici, tenien cura dels cavalls i mulats, 
del bestiar de ferradura. Fargaires, ferrers i 
forjadors també el tenien com a protector. El 
llegendari entorn de sant Martí és ric i extens. 
El cavall de sant Martí, les baralles i les apostes 
amb el Dimoni, el poder de la seva espasa, 
l’«estiuet»… Descobreix la història d’aquest 
soldat llegendari, un soldat per a la pau.

Joan Soler i Amigó (Text)
Badalona, 1941. És pedagog, escriptor
i Premi Nacional de Cultura Popular 2006. 
Interessat en la recerca al voltant de la 
cultura popular, és el coordinador d’una 
sèrie de llibres sobre coneixement d’altres 
cultures presents a Catalunya, com també 
el director de la redacció del Tradicionari 
(2005). Entre d’altres obres, ha publicat La 
llegenda del mariner de Sant Pau (2011).

Mercè Galí (Il·lustradora)
Sant Llorenç Savall, 1973. Graduada en 
l’especialitat d’il·lustració a l’EAAOA Llotja de 
Barcelona. Ha il·lustrat diversos contes, com La 
llegenda de Torena (2011), Guirigall al mercat 
(2012) i Lluís Llach. De gran vull ser... cantautor 
(2012). És l’autora del disseny del cartell de les 
festes d’hivern de Barcelona (2006), Món Llibre 
2009, Metàl·lics (Auditori de Barcelona) i del ma-
terial «Descobrim el Museu de la Música».


