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Puix la nostra pagesia
protegiu sense descans,
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

De les hores treballades,
Galderic, bon sant i ric,
guardeu-nos de les gebrades
i de tot quant enemic.
Galderic, de dia en dia,
inspireu els nostres cants
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

No ens queixem de la secada
si tenim el cor eixut,
amb la fe ben preparada
cal trencar la solitud.
Bon sant que Déu ens envia
per fer-nos més cristians.
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Puix el vostre nom recorda
la bellesa terrenal,
vulguem seguir vostra corda
vers la terra celestial.
Qui com vos no estimaria
muntanyes, turons i plans?
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Sota el foc de l’estelada
els fidels van invocant

que la terra, ben amada,
faci un miracle constant;
Galderic, amb vostra guia,
de la Terra som guardians.
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Sou pagès i amb les mans vostres
treballeu nostre terrer,
que la terra amb les mans nostres
sigui ara un bon recer;
uns cants d’àngel que sentia
eren el de tots els sants?,

ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Oh sant, el de l’agullada,
que del Rosselló veniu,
de l’eixut i la secada,
dels mals vents de vol furtiu,
salveu-nos-en cada dia,
escolteu els nostres cants.
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Tres turons fan una serra,
pins, quarteres, bosc espès,
guardeu-nos la nostra terra,
no hi ha res com el Vallès;
que la terra cada dia
ens guanyem amb nostres mans.
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Com a poble i com a terra
puguem vèncer, tinguem sort,
i no ens calgui més cap guerra,
lluny les ombres de la mort!
Doneu-nos la valentia,
via fora, catalans!
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos ben germans.

Galderic, de nit i dia,
vetlleu tots els cristians,
ompliu-nos de l’alegria
de saber-nos tots germans.

V. Pregueu per nosaltres, Sant Galderic.                                     R. Que siguem dignes dels fruits de la fe en Crist.
PREGUEM:   Oh Déu, vós ens heu donat en sant Galderic un protector dels fruits de la terra que s’obtenen amb respecte,amb
treball i amb dignitat. Feu que la cura per tota la Creació sigui un signe de la fe; concediu-nos, pels mèrits i la intercessió de
sant Galderic, la plenitud del vostre Regne i el perdó dels nostres pecats. Per Crist, senyor nostre.      R. Amén.
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