ELS CORPORALS I
LA SANG DEL
SANT CRIST DE
L'HOSPITAL DE LA
SANTA CREU DE VIC
Relíquies i arquitectura 2: ELS COMUNIDORS 2
Relíquies al territori: PLA DE L'ESTANY
LA RELÍQUIA DE L'HÀBIT DE FRA HUMIL SORIA PONS
Reliquiaris: EL SEPULCRE PALEOCRISTIÀ DE SANT FELIU DE GIRONA
Miscel·lània:
EL PERIPLE DE LES RELÍQUIES DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ EL 1948/49
RELÍQUIES DE SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
LA DISPUTA PER UNA RELÍQUIA DE SANT SEVER A BARCELONA (i 2)
DEVOCIÓ A LES RELÍQUIES DE LA LEGIÓ TEBANA I DE SANTA ROMANA
AMB LES SECCIONS HABITUALS I MÉS...

2

SUMARI
Editorial
p. 3
En portada: ELS CORPORALS DEL SANT CRIST DE L'HOSPITAL DE LA
SANTA CREU DE VIC
P. 4
Dossier: RELÍQUIES I ARQUITECTURA 2: ELS COMUNIDORS (2)
p. 13
Relíquies al territori: PLA DE L'ESTANY (1)
p. 20
LA CANONITZACIÓ DE QUATRE SANTS ESPANYOLS I LA VENERACIÓ
D’ALGUNES DE LES SEVES RELÍQUIES A MALLORCA
p. 23
LA RELÍQUIA DE L’HÀBIT DEL FRA HUMIL SORIA PONS
p. 28
Reliquiari: EL SEPULCRE DE SANT FELIU 'L'AFRICÀ' A GIRONA

p. 31
Miscel·lània
p. 33
RELÍQUIES DE SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
EL PERIPLE DE LES RELÍQUIES DE SANT JOSEP DE CALASSANÇ PEL
TERRITORI CATALÀ EL 1948-1949
LA DISPUTA PER UNA RELÍQUIA DE SANT SEVER DE BARCELONA (2)
SANTA ROMANA, ANTIGAMENT VENERADA A L'ESGLÉSIA DE SANT
FRANCESC DE PAULA DE BARCELONA
SANT DESIDERI, VENERAT A MATARÓ MENTRE ESPERAVEN LES
SANTES
RELÍQUIES DELS SANTS MÀRTIRS DE LA LEGIÓ TEBANA

El mirall
p. 60
Relíquies són notícia
p.61

A portada: els corporals
del Sant Crist de
l'Hospital de la Santa
Creu de Vic

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

3

EDITORIAL

RELÍQUIES “RECUPERADES” RECENTMENT
es relíquies de sants, o aquelles restes físiques que formen part d’aquest
àmbit, han estat víctimes de robatoris, de destrosses o incendis, oblits i altres
fets que les han fet desaparèixer. Sortosament, com es va tractar en el
dossier del número 8 d’aquesta revista, algunes s’han pogut recuperar físicament o
simplement s’han alliberat de l’oblit i, fins i tot, se n’ha pogut ressuscitar la seva
devoció.
Aquest darrer cas és de plena actualitat aquests dies. Els corporals suposadament
tacats amb la sang emanada de la imatge del Sant Crist de l’Hospital de la Santa Creu
de Vic el 1633 esdevé, de nou, una peça venerada amb una festa al seu voltant que,
també, es recupera.
D’aquests corporals se’n coneixia plenament l’existència, però des de feia anys
s’havien desdibuixat de la memòria col·lectiva. Les obres a l’església de la Santa Creu
han propiciat l’acord entre dues institucions vigatanes, una de caràcter universitari i
l’altre de religiós, per ressuscitar una devoció que era molt viva a la ciutat fins a la
dècada de 1960.
Els corporals de l’església de la Santa Creu formen part de la tipologia dels anomenats
miracles eucarístics, tot i que no en seria una de les mostres més representatives. El
fet que una escultura mariana o un santcrist emanessin sang forma part de relats
prodigiosos de molts llocs de la cristiandat. Aquest fet rellevant, que no passava
desapercebut a la comunitat devota, era promocionat com un veritable senyal
extraordinari. Més enllà de la comprensió pietosa de la mentalitat de cada època, com
sempre passa en els afers que comparteixen espai entre l’esfera divina i la humana, la
interpretació objectiva i científica de la mirada actual podria identificar interessos i
voluntats ben prosaiques.
En qualsevol cas, els testimonis que resten d’aquests miracles i les manifestacions
generades al seu voltant ja formen part dels elements que han construït la nostra
cultura.
Joan Arimany i Juventeny
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EN PORTADA

ELS CORPORALS DEL SANT CRIST DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC
Redacció.- La incorporació, en els darrers anys, de
bona part dels edificis històrics de l’Hospital de la
Santa Creu de Vic a les instal·lacions de la UVic-UCC
ha comportat la recuperació per a la ciutat d’una

Detall del frontispici
de l'església de
l'Hospital de la
Santa Creu
de Vic

relíquia i devoció històrica. Es tracta dels corporals
que, suposadament, es van tacar per unes gotes
sorgides de l’escultura del Sant Crist i la festa que,
d’aleshores i fins a la dècada de 1960, va celebrar-se
per commemorar un fet acceptat com a prodigiós.
L’església de l’Hospital de la Santa Creu, que segueix
les línies barroques pròpies del territori, està en vies
de convertir-se en el nou paranimf de la universitat
amb capacitat per a 250 persones. La propera Sala
Gòtica serà adequada com a espai polivalent.

fundació

Aquestes

la

emblemàtica com l’església barroca i amb gran

necessitat de preservar aquells elements mobles i

experiència en la organització. de manifestacions de

peces de devoció que no formessin part material

la religiositat popular local com la processó dels

dels edificis, però que tenen una gran significació

Armats, cada Diumenge de Rams, va ser la primera i

per la devoció vigatana.

encertada elecció per traspassar les relíquies i

La

dues

Fundació

intervencions

Universitària

van

Balmes

suggerir

reconeguda

el

1689,

exercida

des

d’una

seu

deixar-les en bones mans.

oficialment l’any 1997, titular de la Universitat de Vic,

El conveni acceptat i signat per les dues parts

va considerar que una bona forma de continuar amb

indicava el compromís per part de la Congregació

la conservació d’aquestes obres era la cessió

dels Dolors de custodiar els corporals, la imatge del

temporal, amb caràcter renovable, a una entitat

Sant Crist i moble barroc de la sagristia de l’església

consolidada: la Venerable Congregació de la Mare

de la Santa Creu. A més, s’assumia el compromís de

de Déu dels Dolors de Vic. Aquest col·lectiu pietós,

promoure la devoció centenària al Sant Crist de

que té una trajectòria històrica,

l’Hospital i al testimoni del, considerat, miracle.

des de la seva

Detall del
frontispici de
l'església de
l'església dels Dolors
de Vic
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Miracles eucarístics
Els

fets

prodigiosos,

tacats, i formin part dels objectes probatoris del

explicació

miracle. Aquests miracles han estat freqüents al

raonada, històricament s’han qualificat de miracles.

llarg de la història. Es documenten a partir del segle

Lluís Duch els definia amb les següents paraules:

XI i es produïren sovint vinculats a territoris en els

“Fenomen extraordinari esdevingut en l’univers de

quals

l’experiència humana i que es creu que no pot

religioses, i generalment davant el dubte del capellà

explicar-se per causes naturals, sinó que té com a

sobre la presència real de Déu en el moment de

origen immediat la divinitat. Des d’un punt de vista

consagrar durant la missa”.(3) Més concret és Cèsar

antropològic, el miracle és aquella representació en

Favà en explicar les lliçons que es poden derivar:

l’àmbit de la religió que tendeix a la superació de

“D’una banda, en tant que miracles, totes elles

l’estretor

mitjançant

tenen la capacitat d’evidenciar la potència de Déu,

l’anul·lació de les anomenades lleis naturals. El

en el cas que ens ocupa a través de l’hòstia

miracle, sobretot en la seva forma cultual, tendeix a

consagrada. A l’època, aquesta és concebuda com

un millorament, a una conversió, de l’existència,

una relíquia cristològica i, per tant, com un ens

almenys per a aquells que prenen part en l’acció

poderós i capaç d’obrar prodigis. D’altra banda, els

cultual”.(1)

miracles de l’hòstia presenten la particularitat de fer

Des de l’antropologia de la religió es constata una

explícit un punt central de la teologia cristiana, a

afirmació molt semblant: “Entenem per miracle un

saber, la presència real de Crist en les espècies

fenomen extraordinari i sorprenent que es produeix

consagrades. La qüestió no és menor, atès que

a l'univers de l'experiència humana i que, en no

aquest particular és a la base de l’efervescència que

poder o no voler ser explicat per causes naturals,

experimentà el culte eucarístic a finals de l’edat

s'atribueix a la presència i a l'acció d'una entitat

mitjana. D’ell en deriven notables transformacions

última o divina. El miracle és vist, per aquell que ho

en el terreny litúrgic i devocional, fins arribar al punt

viu, com un fet sobrenatural que es desvia de les

culminant en la institució de la solemnitat del

lleis conegudes de la naturalesa i les supera”.(2)

Corpus Christi per a tota la cristiandat (1264)”. (4)

El context d’un miracle no només el situa sinó que

D’aquests miracles eucarístics se’n van produir

el pot definir. Així, aquells fets inexplicables a ulls

diversos arreu dels territoris cristians. A Catalunya

humans que han esdevingut durant la celebració

se’n coneixen diversos que s’haurien produït a l’edat

eucarística i, més concretament al voltant de la

mitjana:

transsubstanciació, són coneguts com a miracles

Arcavell (Alt Urgell), que podrien estar relacionats

eucarístics. Laia Creus i Lluís Obiols, en estudiar un

per un efecte mimètic. A Girona, un fet similar era

cas esdevingut al segle XII, segons la tradició,

conegut com ‘els Sants Dubtes’ i se’n conservaven

explicaven: “Entenem com a miracle eucarístic

els

qualsevol

la

ensangonades . També se’n recorden a Lleida i al Pla

transsubstanciació del pa i el vi en el cos i la sang

de Sant Tirs, municipi de Ribera de l’Urgellet a l’Alt

de Jesucrist durant l’eucaristia, especialment el

Urgell. D’aquest darrer, Laia Creus i Lluís Obiols van

vessament del vi convertit en sang, sigui perquè

recollir les notes de Francesc Carreras Candi d’un

sobreïx del calze o perquè la Sagrada Forma sagna

succés que s’hauria viscut el segle XV: “[…] la versió

i/o es transforma en carn. Ben sovint aquests fets

del prevere, que assegurava haver vist l’hòstia

comporten que els corporals —llenç blanc sobre el

tacada de sang en el moment de consagrar en la

qual es col·loca l’hòstia durant l’eucaristia— quedin

missa alta del diumenge a l’església parroquial”.(5)

del

fet

temps

sense

i

miraculós

aparent

de

l’espai

relacionat

amb

hi

havia

contacte

amb

altres

opcions

el 1010 a Ivorra (Segarra) i el segle XII a

corporals

amb
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EN PORTADA
Del punt on s’havia fragmentat, en va caure una
gota de sang en el moment que esclatava un tro
eixordador.
Igualada va viure, uns anys abans del fet vigatà, un
esdeveniment semblant. El 20 d’abril de 1590 era
Divendres Sant. La imatge Sant Crist, d’uns tres
pams d’alçada i quatre més amb la creu, era
exposada per a la veneració dels devots. D’aquests,
molts van percebre que la figura estava amarada de
suor i les llagues amb sang fresca.(6) Aquest cas, per
la proximitat en el temps i per la situació geogràfica
en el mateix bisbat de Vic, es podria considerar el
millor precedent del ‘miracle’ del Sant Crist de
l’Hospital de la Santa Creu de Vic.
Notes:
1 Duch, Lluís. Conceptes fonamentals d’antropologia i religió. Barcelona : Fragmenta
Editorial, 2020, pp. 84-85
2 Miró, Mònica. “Aigua: emocions, sentiments, experiències i processos religiosos” dins
Antropologia de la religió. Barcelona: Editorial UOC, 2003, p. 369
3 Creus, Laia; Obiols, Lluís. “Els corporals d’Arcavell: el culte a un miracle eucarístic a la
Seu d’Urgell”, IBIX, annals 2012-2013, [Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell], p. 133
4 Favà, Cèsar. “El regne animal als peus de Crist. Miracle i presència eucarística en els

Corporals i

retaules del Corpus dels bisbats catalans” dins Imago & mirabilia : les formes del
prodigi a la Mediterrània medieval. Barcelona; UAB, 2020, p. 126

reliquiari dels
Sants Dubtes de

5 Creus, Laia; Obiols, Lluís. “Els corporals d’Arcavell..., p. 135

Girona. Fototípia

6 Colomer, Francesc M. Història del Sant Crist d’Igualada y del seu culte. Igualada,
Nicolau Poncell, 1916, pp. 16-19

Thomas

Un format de ‘miracle’ que es podria relacionar amb
els anteriors tot i que indirectament –per

la

presència de sang, el moment ocorregut i les
taques als corporals- serien aquells que tenen
relació

amb

el

degoteig

de

les

ferides

representades en la imatge de Sant Crist crucificat
proper

a

l’altar

o

de

relíquies

cristològiques.

Aquests, ja no s’haurien produït a l’edat mitjana
sinó en època barroca, segle XVI i XVII.
El Sant Misteri de Cervera és un dels fet portentós
que va quedar fixat a la memòria col·lectiva. El 6 de
febrer de 1540, a primera hora de la tarda, una
dotzena de persones eren a l’interior de l’església
de Santa Maria de Cervera amb la intenció de partir
la peça de fusta que consideraven que formava part
de la Vera Creu. Després de diversos intents amb un
ganivet,

finalment,

es va partir amb els dits.
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al prodigi del
Sant Crist.
pintura de
Segimon Ribó i
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EN PORTADA
El ‘miracle’ del Sant Crist de l’Hospital de la
Santa Creu de Vic
La capella de l’hospital, uns anys abans de la incorporació
de Ramis, havia estat escenari d’un fet prodigiós que,
indubtablement, li va donar una fama destacable. Allà era
present un gran santcrist de fusta tallat a finals del segle
XV o de la primera meitat del XVI, com esmentava
Segimon Conill en la seva monografia que li va dedicar. El
12 de juliol de 1633, entre les 9 i les 10 del matí, el sacerdot
Jaume Miret deia missa, com era habitual. A l’inici del
ritual de la consagració, va desplegar els corporals damunt
l’altar, que segons el seu testimoni, eren completament
blancs. Després de la lectura d’un fragment de l’Evangeli
de Sant Joan es va adonar que a la tela havien aparegut
fins a nou taques que semblaven de sang.
En un primer moment, tot i la investigació minuciosa que
es va dur a terme, no es va poder indicar l’origen

Campanat de

d’aquelles taques als corporals que es van guardar

l'Hospital de la
Santa Creu

zelosament. Malgrat aquest fet, la imaginació popular, en

L’Hospital de la Santa Creu [o de

plena efervescència de la pietat barroca, va relacionar la
imatge de Crist crucificat amb les taques. Aquesta idea es

Ramon de Terrades]

va afermar amb prou força entre els fidels com per atorgar

El 8 d’abril de 1348, en època de la pesta

la fama de miraclera a la talla venerada. No seria

negra i potser per la proximitat d’aquesta, el

forassenyat pensar que, com havia passat en d’altres fets

mercader vigatà Ramon de Terrades va fer

semblants, hi havia un interès especial per envoltar-la

testament mentre es trobava a Mallorca. En

d’una aureola sobrenatural i així atraure donatius i deixes

el document s’atorgaven 600 lliures per

econòmiques.

fundar un hospital al carrer de Sant Pere de

Des d’aleshores, el Sant Crist de l’Hospital es va incorporar,

Vic.

però

juntament amb les relíquies dels sants patrons de la ciutat

incessant. El 1384 entrava en funcionament i

i imatges marianes destacades –com la dels Dolors, del

el 1441 s’hi va afegir una capella dedicada a

Remei o del Bonsuccés– per la devoció vigatana als rituals

la Santa Creu, posteriorment reformada.

i rogatives, així com destí de processons i pelegrins. Fins i

L’any 1525 es va subscriure un conveni

tot, es va establir festa pròpia en el calendari vigatà, el 12

entre el capítol catedralici de la Seu de Vic i

de juliol, per commemorar el fenomen i honorar-lo.

el Consell de la ciutat –que fins aleshores en

Com tants elements i peces del patrimoni religiós,

tenia

gestionar

imatge del Sant Crist de l’Hospital de Vic, va ser víctima de

conjuntament el servei hospitalari. El segle

les decisions iconoclastes preses per les autoritats a l’inici

XVII va ser una època d’esplendor per a la

de la Guerra Civil. En resten els dits, salvats d’entre les

institució,

cendres de la foguera, i els corporals. Són, tot i la manca de

La

construcció

va

l’administració–

especialment

ser

lenta

per

per

l’activa

participació i empremta del canonge Pere

certificació

Ramis a la segona meitat de la centúria.

religiositat local.

científica,

uns
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La imatge del Sant Crist de
l’Hospital de la Santa Creu
La devoció al sant Crist de l’Hospital s’ha d’entendre en
l’empenta pietosa d’època barroca impulsada pel Concili
de Trento (1545-1563) que reivindicava la figura de
Jesucrist com a centre de la celebració eucarística i dels
sagraments. Des de finals dels segles XVII i durant el XVIII,
diverses imatges de la crucifixió arreu del país assoleixen
un destacat protagonisme per diferents raons: Barcelona
(1571), Igualada (1590), Balaguer (1622), Vic (1633) o Piera
(1662), entre d’altres.
De la imatge del Sant Crist de Vic se’n té constància
documental en la visita pastoral del bisbe Acisclo Moya de
Contreras el 22 d’agost de 1559.(1) La descripció més
detallada de la imatge original la va fer Segimon Cunill i
Fontfreda (1886-1930, possiblement redactada el 1920:(2)

Imatge del Sant Crist original (1923).
Fons Salvany. Biblioteca de Catalunya

“La imatge és obrada en gran talla de fusta, d’uns 2 metres d’alçada, imponent i majestuosa. Jesús està fixat
en la creu amb tres claus portant corona d’espines que li cenyeix la sagrada testa per damunt de l’abundosa
i negra cabellera, penjant-li flonjos rínxols per sobre ses nues espatlles. El cap, acotat, descansa lleugerament
en el pit demacrat i muscle dret, amb els ulls clucs i la boca entreoberta en mig de rissada barba. Una
depressió molt accentuada en la cintura, fa més oviradora la llaga oberta del costat, marcant-se-li les
costelles en la pell del seu cos esllanguit. Els braços, mans, cames i peus, intencionadament realistes i d’una
acuradíssima execució, auguren en l’escultor un inspirat artista de primera fila i de no vulgars coneixements
de l’anatomia humana. Des de la cintura fins als genolls, el cobreix una ampla tovallola elegantment nuada a
la banda dreta, amb lleugeríssims plecs arquejats, que conserva encara molt visibles unes pintures
desenrotllades en requadres de perfil blavenc, ornamentats en el centre i en els angles amb petites flors
vermelles i grogues. El color de la pell forà colrat i morenenc el revesteix d’una foca pàtina, inspiradors de
respecte i veneració. Brollades de les ferides de son cos apergaminat, flueixen minúscules gotes de color
porpori [...] Si tenim en compte les relacions guardades amb altres crucifixos de petites dimensions, esculpits
o repujats en metall, o bé pintats en les taules gòtiques, apar que es pot afirmar que tot conservant molt viva
la tradició gòtica, ve influït pel naturalisme de l’albada del renaixement, i per tant la seva factura pot situarse des de l’últim quart del segle XV i vers la primera meitat del següent.”(3)
El juliol de 1936, aquesta imatge centenària va ser víctima de la rauxa iconoclasta, com tantes peces d’art.
Malgrat els intents de salvar-lo, se’l va llençar a les flames. En resten els fragments de dos dits.
Actualment, la imatge que es conserva, custodiada com els corporals per la Venerable Congregació de la
Mare de Déu dels Dolors, és una reproducció molt fidel, de l’escultor Pere Puntí i Terra (1880-1962), realitzada
el 1941 i reposada el juliol d’aquell any.
Notes:
1 Cunill, Segimon. El Sant Crist de l’Hospital de Vich. Vic: Gazeta de Vich, 1931, p. 40
2 Gudiol, Josep. “Pròleg”. A: Cunill, Segimon. El Sant Crist... , p. 7
3 Cunill, Segimon. El Sant Crist... , p. 38-39
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Els corporals: peça imprescindible per al culte eucarístic
Els corporals i altres peces estretament relacionades, formen part dels elements imprescindibles quan se
celebra el sagrament de l’eucaristia. Les definicions més ajustades al concepte que es tenia a l’època del fet
prodigiós del Sant Crist de l’Hospital de Vic cal cercar-les en les que es feien abans del concili Vaticà II. Les
directrius generades a partir de mitjans de la dècada de 1960 van determinar diferents canvis que afectaven
els corporals. Joseph Braun (1857-1947), al Diccionari litúrgic publicat a Barcelona el 1925, va definir-les amb
aquestes paraules, segons la disciplina anterior al concili Vaticà II: "[...] és el drap beneït que, tant dintre la
missa com fora d’ella, serveix de tovalla per col·locar el Santíssim; ha de ser de tela, quadrat, d’uns 50 cm. I
després de servir, s’ha de plegar en tres plecs de fons i també doblat de través en tres altres dobles. Pren el
nom de la finalitat per la qual se’l destina (al cos de Jesucrist). És sens dubte la més antiga de totes les peces
d’indumentària litúrgica, és més antic que les tovalles i tot. Per similitud a la mortalla amb la qual es va
embolcallar el cos de Crist en la sepultura, ha de ser de tela [...] Els corporals inservibles, segons les
prescripcions de molts sínodes medievals, s’han de cremar o dipositar en reliquiaris”.(1)
El prevere manlleuenc Joan Puntí Collell en va fer aquesta descripció tres dècades després: “Per assegurar
ben bé que el contacte de Jesús Sagramentat damunt l’altar serà fet amb les màximes garanties de netedat,
a més de les tres tovalles blanques que litúrgicament han de cobrir l’altar, abans de la Missa i abans de donar
fora d’ella la Sagrada Comunió, com també sempre que s’hagi de fer exposició major o menor del Santíssim,
són estesos al mig de la taula de l’altar els corporals [...], petites tovalles blanques de lli i d’un dos pams i mig
en quadre que, plegades en quatre plecs, tenen nou partions iguals; per al millor servei, els corporals són
planxats i una mica emmidonats. Encara que els corporals poden vorejar-se amb puntes, mentre siguin
estretes, cal fer que no tinguin enlloc cap brodat i, millor encara, ni vora foradada tampoc, per mor que,
havent-s’hi de posar l’Hòstia damunt, cap partícula que se’n pugui despendre no s’arraconi en un brodat ni
passi, a través de la vora foradada, a sota dels corporals. Ací com enlloc, i a totes passades, cal fer prevaldre
aquella tan pràctica norma de seny: primer és la utilitat que la boniquesa”.(2)
Els corporals es col·locaven en l’anomenada bursa. Segons Braun, tenia un format concret que havia variat
amb el pas dels segles: “Bossa amb forma de carpeta amb tapes rígides de cartró que serveix per guardar els
corporals. A l’edat mitjana era habitual una capsa plana rectangular amb tapa movible (capsa, capsella,
cassus, domus corporalium) que tenia la tapa ornada per dins i per fora amb brodats. La forma de capseta va
caure en desús amb la introducció del missal romà i amb el costum de portar la bossa dels corporals sobre
del calze. La bossa avui ha de ser del color dels ornaments; a les benediccions i a l’exposició del Santíssim ha
d’ésser blanca”.(3) La descripció d’aquesta peça, segons Puntí el 1955, era: El natural respecte que, per llur
mateixa funció, es mereixen tant la fillola com els corporals, fa que aquestes dues coses mai no puguin ésser
dutes d’un lloc a l’altre sense estar convenientment desades en una bossa pròpia [...] La bossa dels corporals,
feta amb dues peces terques* i en quadre, i unides, si més no, per una banda, o per tres, interiorment va
folrada de blanc i, per fora, és coberta de seda del color litúrgic corresponent. Encara sol anar orlada amb un
galó que la voreja i amb una creu al mig del quadre de la banda superior”.(4)
Notes:
*enterques: rígid, encarcarat
1 Braun, Josep. Diccionari litúrgic. Barcelona: Foment de la Pietat Catalana, 1925, pp. 84-85
2 Puntí, Joan. Litúrgia pràctica: llocs, coses, persones. Barcelona: Balmes, 1955, pp. 45-46
3 Braun, Josep. Diccionari litúrgic [op. cit.], p. 46
4 Puntí, Joan. Litúrgia pràctica: llocs... [op. cit.], pp. 46-47
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El ‘miracle’ del Sant Crist de l’Hospital

hi saberen veure res de particular, ni mencionaren
cap tradició vivent fins aleshores, tot tractant-se

de la Santa Creu de Vic
La capella de l’hospital va ser escenari d’un fet
prodigiós que, indubtablement, li va donar una fama
destacable. Allà era present un gran santcrist de
fusta tallat a finals del segle XV o de la primera
meitat del XVI, com esmentava Segimon Conill en la
seva monografia que li va dedicar. El 12 de juliol de
1633, entre les 9 i les 10 del matí, el sacerdot Jaume
Miret deia missa, com era habitual. A l’inici del ritual
de la consagració, va desplegar els corporals
damunt l’altar, que segons el seu testimoni, eren
completament blancs. Després de la lectura d’un
fragment de l’Evangeli de Sant Joan es va adonar
que a la tela havien aparegut fins a nou taques que
semblaven de sang.
La declaració que va fer Mn. Miret al mateix bisbe de
Vic, afirmava que la peça de roba coneguda com a
animeta, que cobria el calze, i el purificador, peça
per eixugar el calze, tenien rastre d’allò que va
qualificar de sang així com la patena, platet pla on
se situava l’hòstia. Els corporals també havien estat
tactes tot i les paraules confuses el prevere. En total,
però, eren nou les taques que es veien a la peça de
roba, una part de les quals, havia traspassat

d’un fet produït al seu entorn. Al revés, exclouen
absolutament la intervenció de la Imatge que anava
coberta amb un vel. Això manifesta que la tradició
devota encara no era formada. Però tot allò que els
testimonis quantificats no saberen veure, fou
suplert aviat per la imaginació i la devoció de la
gent senzilla”.
Malgrat les observacions ponderades de Cunill,
aquest passava a recollir les intervencions que, tot i
saber del cas de forma indirecta, manifestaven que
realment s’havia produït un succés inexplicable i
l’atribuïen a la imatge: “En la prova testifical, molt
detallada i abundant, hi ha la declaració d’una dona
anomenada Isabela Duran, muller d’en Mateu
Duran, sastre de Vich i veïna de l’Hospital, la qual
amb tot i no haver presenciat el fet assegura haver
sentit dir en el Mercadal [plaça Major] ...que lo
Christo del Hospital avia plorat sanch y aigua... y
que a nit ...avia sentit tocar la campana del hospital
dos vegades. En aquest últim sentit fa igual
declaració algun altre testimoni del veïnat d’aquella
barriada, dient també que la campana havia tocat i
afegint, sense que ningú la blandés”.

l’animeta. En tot cas, no va identificar d’on havien
sorgit.(1)
Aquesta idea es va afermar amb prou força entre els
fidels per atorgar la fama de miraclera a la talla
venerada. No seria forassenyat pensar que, com
havia passat en altres fets semblants, hi havia un
interès

especial

sobrenatural

i

per
així

envoltar-la
atraure

d’una

donatius

aurèola
i

deixes

econòmiques.
Segimon Cunill (2), tot i la seva condició de prevere,
devia tenir les seves sospites: “Cal recordar que
alguns dels testimonis en la qüestió posteriorment
al fet, no poguent explicar com s’havien presentat
aquelles nou gotes de sang, feren un detallat
reconeixement en la Imatge del Sant Crist. Però no
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EN PORTADA
Recreació del

arribat molt viva fins a nosaltres, com autenticada

suposat

pel decurs dels segles i nascuda sobre el fet

prodigi del
Sant Crist

misteriós”. En les dècades següents, a mitjan segle
XVII, s’anava consolidant la idea del ‘miracle’. L’any
1676, el franciscà Josep Serra que expressava, en un
sermó pronunciat a l’església de l’Hospital de la
Santa Creu, encara, un fil de dubte: “[...] unas
noticias tengo de un prodigio al parecer no
averiguado milagro, cuarenta y tantos años ha,
sucedió en esta Iglesia ...si es, o no es sangre de
Christo, Dios lo sabe però lo parece...”. L’any 1709, el
prevere Anton Sanyes, quan ja era establerta la festa
el 12 de juliol, va pronunciar una altra prèdica amb
un títol ben explícit: Panegírico del milagro que se
venera en el Hospital de Vich.
I a mitjan segle XVIII, ja es donava per totalment
cert: “En l’oració fúnebre predicada en l’església
actual de l’Hospital el dia 19 de setembre de 1753,
amb motiu de la inauguració del temple en

Les afirmacions que va expressar Segimon Cunill no

imprimir-se va escriure’s en el marge de la plana:

deixaven marge al dubte: “Aquestes testimoniances

Tiene la devoción por cierto que en el citado año

ens fan veure com desseguida arran dels fets es

(1633) derramó la Sta. Imagen del Sto. Cristo una

produí una correntia popular que, no sabent explicar

gotes de sangre que aun se registran en unos

d’on provenien les gotes de sang aparegudes, les

corporales guardados en el Hospital i es veu que la

atribuïren a la Imatge del Crucificat eixides per suor,

tradició s’havia enriquit de detalls, perquè adjunta:

contra les testimoniances presencials i el resultat

ha ido la devoción observando que la misma Sta.

del procés, contra l’informe dels tècnics i a pesar del

Imagen ha inclinado notablement la cabeza”.

vel que cobria la imatge on ningú va notar res a

Aquests

pesar dels exàmens verificats. La idea popular

desenvolupar tot seguit: “I així tenim que el succés

progressa encara amb l’afegitó de les batallades a

que la gent senzilla volgué explicar de bell antuvi

mitja nit en la campana de l’Hospital que ningú

com eixides qui sap com del Sant Crist les nou gotes

brandava, segons contaven les dones de Plaça. En la

de sang, anys enllà l’explicaven dient que li haurien

senzilla inspecció pericial de la Imatge s’hi pot veure

pervingut

una confirmació d’aquesta creença completada,

derramades i segons l’autor d’unes cobles, de les

d’altra banda, per la bellesa plàstica de la figura

quals n’hi ha una estampació de l’any 1769, haurien

d’aquest

intensament

estat vessades de la ferida del costat”.(3) Cal dir,

commovedor”. I les conclusions encara eren més

però, que aquesta darrera asseveració només es va

contundents: “No necessitem esprémer més altres

fonamentava en la il·lustració que, com estampa,

dades que ens forneixin les declaracions del procés

acompanyava el document i que va ser reproduïda

per obtenir clara i precisa la piadosa tradició, que ha

en d’altres amb posterioritat.(4)

Sant

Crist

venerable

i

detalls

per

esmentats

suor,
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EN PORTADA
Els corporals del Sant Crist de l'Hospital

Trinitat va manifestar que el 20 de juliol de 1936,

de la Santa Creu de Vic fins avui

quan era treballadora de l’Hospital de la Santa Creu

Les investigacions inicials sobre el fet de les taques
de sang es van acabar i els corporals, l’animeta, la
patena i el purificador es va introduir en una caixa
petita i aquesta en una arqueta i es van custodiar a
l’església de l’Hospital de la Santa Creu. (5)
La festa commemorativa del 12 de juliol, segons
consta en documentació de l’arxiu del mateix
Hospital, ja se celebrava l’any 1689. Aleshores es
permetia la veneració dels corporals.(6)
L’església, reformada i ampliada entre 1748 i 1753 per
l’arquitecte Josep Moretó i Sellés, comptava amb un

de Vic, era conscient que el patrimoni religiós estava
en perill, va procurar amagar els corporals en un lloc
que només ella coneixia embolicats amb un drap
blanc. A principis de febrer de 1939, quan les tropes
franquistes ja havien ocupat la ciutat, va recuperar
els corporals tot trobant-lo de la mateixa manera
que els havia deixat trenta mesos abans. Els va
lliurar al sacerdot Alfons Bonvehí que era el prevere
encarregar de l’església. Aquest, quan va deixar
d’exercir la funció per ser secretari del centre
hospitalari, va traspassar el deure de conservació

cambril obert a la nau principal on estava situada la

dels corporals al seu successor en el càrrec. Mn. Lluís

imatge del Sant Crist i els corporals degudament

Villarrubia, com va fer constar en un document que

guardats.

és al mateix lloc que l’anterior i que també es va

La rauxa iconoclasta de l’inici de la Guerra Civil, el

redactar el 1981, va donar fe que els corporals que se

1936, va afectar especialment el contingut. El Sant

seguien venerant eren els autèntics. La cadena de

Crist no es va salvar de les flames; només dos dits es

custòdia s’havia mantingut.

van poder rescatar de les cendres.

Notes:

Els corporals, però, es van salvar. Es coneix la raó

1 Cunill, Segimon. El Sant Crist de l’Hospital de Vich. Vic: Gazeta de Vich, 1931, pp. 44-48

d’aquesta sort per la declaració i jurament que va fer

3 Recollits per Segimon Cunill de l’arxiu del mateix Hospital de la Santa Creu a:

Trinitat C. C. que consta redactat en data de 1981 a

4 Novena en sufragio de las almas del Purgatorio para rogar a Christo crucificado que se

un document que acompanya als corporals a la
banda posterior.

2 Cunill, Segimon. El Sant Crist... pp. 53-54
Cunill,

Segimon. El Sant Crist... pp. 53-54
venera en la devota imagen del Sants Hospital de Enfermos de la Ciudad de Vich. Vic: Josep
Tolosa, 1784
5 Cunill, Segimon. El Sant Crist... p. 48
6 Cunill, Segimon. El Sant Crist... pp. 72-75

Vista parcial dels corporals on
s'aprecien les tasques. Detall dels
mateixos amb llum UV.
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ELS COMUNIDORS:
ÚS I TIPOLOGIES D’UNA
PECULIAR CONSTRUCCIÓ
VINCULADA A LA
VERA CREU (2)

del

Un dels més antics que es conserven seria el cimbori

campanar se’n troben de dos tipus. El primer, que

situat damunt la nau de l’església del monestir de

exigia un major esforç per a la comunitat de fidels a

Sant Benet de Bages. Mossèn Fortià Solà diu que a

causa de la seva complexitat arquitectònica, és la

aquesta construcció “no se li endevina altra finalitat

torre alçada sobre la teulada del mateix temple. Una

que la de donar silueta al conjunt i servir de reliquier

construcció d’aquesta mena devia suposar tota una

o comunidor de temporals”.(2) Segons el mateix

reforma en el conjunt de l’edifici, amb un possible

mossèn Solà, la seva suposició és confirmada per

reforç de les seves estructures d’assentament.

una disposició de l’abat de Montserrat, fra Batlle,

Preferiblement s’aixecava a l’altre extrem respecte

quan el 25 de febrer de 1645, respecte a la

del campanar i, per tant, el més allunyat. Jordi

conservació

Dalmau afirma que “en tots els casos l’altura d’un

afirmava: “Y per a major custòdia y guarda del

comunidor de torre sempre és inferior a la del

preciosíssim tresor de les sagrades relíquies de dit

campanar veí; s’ha d’entendre com una qüestió de

Sant Valentí, manam que no treguen fora de dita

jerarquia ben ordenada”.(1)

capella (ço és, de la cripta) la caxa de san sagrat Cos,

Redacció.-

De

comunidors

independents

de

les

Diferents tipus de comunidors
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En primer terme,
comunidor de Sant
Benet de Bages situat
sobre la nau de l'església

posant-lo en lo altar major lo temps de temporals,

Per la seva banda, mossèn Antoni Pladevall constata

sinó que de dita capella immediatament la aporten

que el comunidor que es veu actualment és,

(quan convinga) al Comunidor”.(3) Això confirmaria

probablement, una reforma del de 1590 afectat per

que el cenobi tenia un comunidor, malgrat que no

les obres al pis sobreposat de la volta de la nau

sigui clar que es tracti de la torre descrita.

construït a principis del segle XVIII.(5)

D’aquest

tipus

trobaven

Igualment, n’hi ha un damunt el temple de Sant

disposats a diversos llocs de la teulada de l’edifici.

Martí de Mura construït també sobre l’absis el 1648 i

Les construccions de major dimensions es devien

reforçat durant la important reforma duta a terme

trobar

l’església,

entre 1680 i 1697. Tot i que en les obres fetes a finals

l’estructura

de la dècada de 1970 i a principis de la següent es va

arquitectònica. D’aquest model se’n poden veure,

eliminar l’escala exterior que menava de l’antiga

encara ara, a Santa Maria de Vilalleons, pel qual es

rectoria encara es pot accedir al seu interior passant

va signar el 15 d’abril de 1590, segons recull Fortià

per damunt de la volta de la nau.(6)

sobre

aprofitant

els

de

mateix

comunidor

de

diferents

l’absis
murs

se’n

de
de

Solà, la capitulació per l’obra reliquier o signador
dels temporals. Esmenta, també, el mateix autor que
“si, com és probable, fins aquesta fetxa s’havia
comunit el temps desde el cloquer, are es destinà
per aquest fi un edícol independent el qual fou
carregat demunt del absis, no sense llevar a aquets
molta gracia”. Solà, recollint les paraules d’un
document de l’Arxiu parroquial de Vilalleons, indica
que “el constructor fou Bertrán Bonall, mestre de
cases, de la sagrera de Sant Julià; la construcció
devia pujar-se en sobra la teulada en lo mig del
quadro de la creu de dita iglesia, prenent a sol ixent
sobre la paret hont és la creu sobre lo altar major”.
(4)

Comunidor de Santa Maria de Vilalleons, al fons, sobre el presbiteri
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Vistes de l'accés i
l'interior del comunidor
de Sant Martí de Mura. A
sota i en primer terme,
vista exterior del
comunidor.

Les torres comunidor eren més habituals del que
sembla. Segons el canonge Jaume Ripoll, la catedral
de Vic en la seva construcció anterior a la reforma
neoclàssica, en cas de tempesta els domers pujaven
al campanar o “al lloc avui anomenat Avis”.(9)
Segons mossèn Josep Gudiol, a la façana del temple
hi havia dues torres, una de les quals seria aquesta,
que faria la funció de comunidor.(10)
A Manlleu, l’any 1573, es va instal·lar el mecanisme
del rellotge a la torre del comunidor o reliquier del
temple de Santa Maria, que es trobava en el seu
Un altre model semblant, també força freqüent,
estaria situat damunt mateix de la façana de la porta
principal del temple, ja fos just al centre o a un
extrem,

d’unes

dimensions

més

reduïdes.

El

comunidor del temple de Sant Vicenç de Torelló,
segons sembla, es va construir aprofitant una petita
espadanya en el primer quart del segle XVII

darrer període com a canònica agustiniana; amb la
reforma barroca de 1770 a 1782 la construcció ja no
es va recuperar.(11) També se sap que n’hi havia
damunt la façana de l’església de Santa Maria de
Seva, eliminat en la intervenció arquitectònica de
1895, situat en un extrem de la coberta damunt la
façana principal.

conjuntament amb d’altres reformes de l’edifici i
acabada amb una teulada de doble vessant.(7)
Semblant a aquest és el de Sant Julià Sassorba, però
amb teuladeta a quatre vessants. És situat damunt
de la coberta i arran de la façana de ponent; la seva
construcció podria coincidir amb la realització del
nou portal, a la façana de migdia, que es va
encarregar

al

mestre

de

cases

vigatà

Esteve

Casadevall, l’any 1572.(8)

Comunidor de
Sant Vicens de
Torelló
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Per altra banda, un segon tipus de comunidors

accedir-hi per una escala de pedra de 7 graons; la

allunyats del campanar, ha esdevingut la figura més

darrera restauració fou el 1997. El de Sant Joan d’Oló

característica d’aquestes construccions. És el que

té tancament fins a mitja alçada dels murs laterals,

s’adapta a la majoria de definicions del terme:

deixant lliure l’obertura d’entrada. El 1649 devia

“construcció a manera de porxada oberta als quatre

estar en construcció, ja que els obrers de la

vents”.(12) Són de planta quadrada amb la teulada

parròquia van fer pagament de dues lliures i vuit

de fusta suportada per quatre columnes o per

sous

parets de pedra amb grans obertures. A l’interior s’hi

comunidor”; l’Associació Castell d’Oló en va fer la

sol trobar un pedró amb una creu metàl·lica al

restauració

damunt.

parroquial.(14)

Aquest model se solia situar dins o prop dels

comunidor de Sant Pere de Bertí. És situat a un

recintes del cementiri, aïllat, amb un pedró a la seva

angle del cementiri parroquial i ens ha arribat sense

part central amb una creu. Podien fer altres funcions

modificacions notables; en el seu interior manté,

com

càrrecs

encara, el pedró i la creu de ferro. Al Moianès,

administratius de la parròquia per a tractar temes

davant mateix de l'església de Sant Joan d'Oló hi ha

civils. En paraules de mossèn Fortià Solà en fer

un altre bon exemple conservat, amb el pedró

referència al comunidor de Sant Martí del Congost,

restaurat el 1953.

servir

de

lloc

de

reunió

dels

als

fusters

d’Avinyó

l’any
Al

1988
sud,

“per

amb
hi

lo
la

podem

enfustar

lo

col·laboració
admirar

el

és “l’aixopluc precursor de la casa comunal”.(13)
Al nord del bisbat, al Ripollès, s’hi troba un bon
exemple davant mateix del temple de Sant Julià de
Vallfogona (Ripollès). Aquest comunidor fou aixecat
el 1720, com consta al pedró que subjecta la creu
que s’hi resguarda, restaurat el 1985.
Entre el Bages nord i el Moianès hi ha dos
comunidors més d’aquest model: de murs més
tancats, però amb obertures, és el comunidor de
Santa Maria de Gaià. La particularitat és que es troba
força aixecat respecte al terreny i,

per tant, cal

Vista general i detall del comunidor de Vallfogona del Ripollès. A la imatge superior,
pilar del comunidor de Sant Joan d'Oló
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Al mig, a la Plana de Vic, es pot veure, tot i que

devia perdurar fins al 1922, any en el qual es van

convertit en lloc de pas, el comunidor de Sant Martí

realitzar importants obres de consolidació que

de Riudeperes al municipi de Calldetenes (Osona)

haurien previst l’eliminació d’un pes innecessari, a

que actualment serveix de pas cap al recinte

l’època,

exterior del temple després de modificar-ne els

semblant, n’hi devia haver un a l’església del Carme

murs; aquest té la particularitat de tenir la teulada

de la mateixa ciutat; l’1 de juny de 1411, els frares

amb doble vessant.

reunits en consell van manar lliurar 100 sous “per a

Al Congost hi ha el Santuari de la Mare de Déu de

fer una casa de fulla alt sobre l’esgleya del Carme

l’Ajuda, de Balenyà, antiga parròquia de Sant Fruitós

coberta de teula semblant d’aquella de la Seu per

de Balenyà, que també manté el seu comunidor en

tenir en ella en temps de temporal la Vera Creu...”.

forma de porxo. Té parets tancades, a les quals hi ha

(17)

unes finestres a manera d’obertures, resultat d’una

De comunidors, les seves restes i el seu record, se’n

recent restauració. El seu origen, probablement, cal

troben a la majoria de parròquies de l’antic món

cercar-lo a la segona meitat del segle XVII. I enfilat a

rural, on es conreaven els camps de l’entorn. Fins i

la falda del Montseny, prop de l’església de Sant

tot fora dels formats i tipus descrits. És més, en les

Martí del Congost o d’Aiguafreda de Dalt, parròquia

diferents èpoques es podia optar, dins un mateix

fins al 1868, hi ha el comunidor que hauria estat

temple parroquial, per comunir en diferents espais.

construït el 1731 (com consta en les anotacions al

Per posar un exemple, Fortià Solà, en referir-se a

llibre de l’Obra de l’església (15) i a la peça circular, a

l’església de Sant Feliu de Torelló, esmentava que el

manera de clau de volta, que subjecta l’embigat de

1640 aquest espai tenia accés directe al campanar,

la teulada), i reformat l’any 1787 (com també consta

ja que es va fer posar una porta al “portalet que

en una de les bigues). Aquest comunidor va ser

passa del campanar al comunidor”.(18) El mateix

restaurat el 1952.(16)

autor,

sobre

però,

la

mateixa

afirmava

que

teulada.

De

forma

“darrerament,

el

conjurament de tempestes és practicat en les
dependències

superiors

de

les

capelles”

amb

obertures a l’exterior (19); anteriorment, es tractava
d’un portal petit del temple resguardat per una
teulada de doble vessant a la façana de ponent.

Finalment, un subtipus de comunidor, ben singular i
poc comú, estava entremig de la torre independent
del campanar i el model de porxo isolat. N’hi havia un
damunt la coberta de la Seu de Manresa. Joaquim
Sarret ja situava un comunidor dalt de la Seu
manresana a primers del segle XV. Aquest comunidor

Comunidors de Porqueres (superior) i de Sant Martí de Riudeperes
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DOSSIER
LA VIGÈNCIA DELS COMUNIDORS
L’ús dels comunidors com a punts per adreçar

calamitats. És així com, el març de 2020, a l’inici de la

oracions contra les tempestes, va desaparèixer a les

pandèmia de la Covid-19 i la incertesa dels seus

primeres dècades del segle XX. Les reformes sorgides

efectes, el bisbe de Vic Mons. Romà Casanova va

del concili Vaticà II (1962-1965) van relegar aquestes

recuperar el comunidor situat a la part més altra de la

construccions arquitectòniques a simples elements façana de la catedral vigatana per beneir diàriament
curiosos de la religiositat medieval i barroca.

el territori de la seva diòcesi.

La situació d’alguns

punts alts i

En qualsevol cas, és un exemple de com els

oberts visualment als quatre vents o punts cardinals,

comunidors segueixen responent al desconeixement

n’h a comportat la recuperació puntual en casos de

a provocat pels desastres naturals.

comunidors, en

Comunicació al web del Bisbat de Vic, 18 de març de 2020

Notes:
1 Dalmau, Jordi. “El rastre dels comunidors, la litúrgia de la meteorologia”, Revista de Girona, núm. 246, gener-febrer 2008, p. 53
2 Solà, Fortià. El monestir de Sant Benet de Bages. Manresa: Centre Excursionista de la comarca de Bages, 1955, p. 87
3 Solà, Fortià. El monestir de..., p. 99 – 10 fent referència al Llibre de visites dipositat a l’Arxiu Guitart
4 Solà, Fortià. Nostra Senyora de Puiglagulla. Vich: Imp. Geroni Portavella, 1916, p. 58. L’autor indica haver extret aquest document de. Arxiu
Parroquial de Vilalleons. Manual del rector Marfà, p. 86
5 Pladevall, Antoni. Puig-l’agulla i Vilalleons: un santuari i una parròquia mil·lenària. Barcelona: Ed. Montblanc-Martín, 1994, p. 31
6 Coll, Xavier. Mura: la terra, la gent i St. Martí. [Mura]: Parròquia de Sant Martí de Mura, 1985, p. 62
7 Solà, Fortià. Història de Torelló. Barcelona: Gráficas Marina, 1948, vol. 2, p. 526-527
8 Bofill, Pere. “Les esglésies antigues del terme del castell de Gurb”, Butlletí del Centre Excursionista de Vich, vol. IV, anys 1921-24, p. 180
9 Ripoll, Jaume. Constitución capitular de la santa Iglesia de Vich relativa á la solemnidad de varias fiestas que en ella se celebran, y
señaladamente de las dos de la santa Cruz, con motivo del precioso Lignum Crucis que posee de tiempo inmemorial. Vich: Oficina de I.
Valls, 1830, p. 4
10 Gudiol, Josep. Nocions d’arqueologia sagrada catalana. Vic: Impremta Balmesiana, 1933, vol. 2, p. 659
11 ACF Ms.1568. Benet Puig “setè manual 1573”. Dipositat a l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic
12 “Comunidor”, dins Diccionari català valencià Balear. Palma de Mallorca, 1979, vol. 3, p. 360
13 Solà, Fortià. Aiguafreda : la parròquia antiga i el poble modern. Barcelona: Ed. Humanitas, 1983, p. 41
14 Galobart, Josep. “Oló, Sant Joan d’, Llibre de l’Obra, G/1, ad diem 6 de juliol de 1649” dins Els retaules barrocs de les esglésies del terme de
Santa Maria d’Oló (1607-1781). Manresa : Centre d'Estudis del Bages, 1996, p. 95 [notes 5 i 6]
15 Solà, Fortià. Aiguafreda : la parròquia... [Ibid.]
16 Pladevall, Antoni. “Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt”, dins Catalunya romànica. Barcelona : Enciclopèdia Catalana, 1991, vol. 18, p. 290
17 Segons el Llibre d’acords de l’Arxiu Municipal. Notícia recollida a: Sarret, Joaquim. Història de l’estat polític-social de Manresa. Manresa:
Impremta i Enquadernacions Sant Josep, 1925, p. 123
18 Solà, Fortià. Història de Torelló..., p. 58
19 Solà, Fortià. Història de Torelló..., p. 88
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RELÍQUIES AL TERRITORI

PLA DE L'ESTANY (1)
Aquest és el primer dels articles dedicats a les

únicament,

com

el

fundador

llegendari

del

relíquies venerades al Pla de l'Estany.

monestir de Sant Esteve. De totes maneres, cal
recordar que la presència de sant Mer a la

Vilademuls (municipi), Sant Esteve de Guialbes

comarca no fou només llegendària, perquè en el

(nucli)

s. XIV hi havia ja una capella dedicada al seu culte
a Sant Emeri, parròquia d'Olives (Sant Esteve de
Guialbes)”.(1)

Sant Mer

El cos de sant Mer fou enterrat en la mateixa

L’existència de sant Mer o Emeri es mou en
l’estret marge entre la llegenda i la veracitat
històrica. La tradició explicava que era eremita i
va venir de França juntament amb els exèrcits de
Carlemany. La lluita, al voltant de la ciutat de
Girona, no era només contra els sarraïns sinó
també contra un gran drac que vivia la llac de
Banyoles.

Aquest

monstre

era

un

veritable

malson per als soldats cristians que queien
víctimes dels seus atacs mortals. Sant Mer va
acudir en ajuda del seu emperador i va buscar la
bèstia. Quan era al seu davant, li va fer el senyal

ermita

on

havia

viscut.

Segons

Antoni

V.

Domènec, aquest era un fet conegut malgrat que
el sant no ho era gaire: “Grande es el thesoro que
tienen en aquella pobre capilla de san Emerio en
la

parrochia

de

Guialbes

estando

en

ella

sepultado el cuerpo sagrado de este Santo, y de
pocos

conocido”.(2)

Precisament,

pocs

anys

després d’aquestes paraules, el 4 de juny de 1627,
es va trobar el cos del sant situat en una tomba
davant de l'altar major.

de la creu i la fera es va amansir fins al punt que

Santa Càndia

es va deixar lligar pel coll amb la seva estola. Des

La mare de sant Mer també ha estat considerada

d’aleshores, mai més es va témer la seva fúria.

santa malgrat que la seva identitat també es mou

Després de la seva proesa, sant Mer es va retirar,

entre el relat fabulós i l’existència física. Quan va

de nou, a fer d’eremita a Sant Esteve de Guialbes

enviudar, va procurar anar a viure amb el seu fill.

on va morir.

Aquest, que ja estava establert com eremita a

Josep Grabuleda i Josep Tarrús, basant-ne en les

Sant Esteve de Guialbes, li hauria construït una

aportacions

capella pròpia a poca distància. Es considera que

d’autors

anteriors,

manifesten

aquesta dificultat: “Pere Alsius i Torrent ja va

hi va morir a finals del segle VIII.

demostrar el 1872 que segons la documentació
històrica el monestir de Banyoles va ser fundat

Notes:

per l'abat Bonitus vers el 812 i que el seu

1 Grabuleda, Josep; Tarrús, Josep. Banyoles. Girona; Diputació

successor fou l'abat MercoraI. A partir d'aleshores
alguns autors han tractat d'identificar l'abat

de Girona, 1993, p. 18
2 Domènec, Antoni V. Historia general de los santos y varones
ilustres en santidad del Principado de Cataluña / compuesta

Mercoral amb Sant Mer, com per exemple P.

por el R.P.F. Antonio Vicente Domenec Theologo, y Predicador

Villanueva [al Viaje literario a las iglesias de

de la Orden del Padre Santo Domingo, Catalán de nacion,

España]. Aquesta interpretació és una mica
forçada, en opinió de Mn. Lluís Constans (1985), el
qual creu que és millor considerar sant Mer,

natural de San Gabriel de Grions en el Obispado de Gerona, y
hijo de habito del convento de Santa Catherina martyr de
Barcelona. Impressa en Barcelona en la Emprenta de Gabriel
Graells y Giraldo Dotil, 1602, llibre 2n, f. 7r
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LA CANONITZACIÓ DE QUATRE SANTS
ESPANYOLS I LA VENERACIÓ D’ALGUNES DE LES
SEVES RELÍQUIES A MALLORCA
Es compleixen 400 anys de les canonitzacions
d’Ignasi de Loiola, Francesc Xavier, Teresa de
Jesús, Isidre Llaurador i Felip Neri. Aquell acte se
celebrà a Roma dia 12 de març de 1622, sota el
pontificat de Gregori XV, tot constituint un fet fora
precedents, car era el primer cop en la història que
Roma es pronunciava amb una canonització
col·lectiva.

Malgrat

s’hagueren

de

superar

múltiples inconvenients de caire diplomàtic i
entrebancs d’altra naturalesa, tingué una gran
repercussió en l’esfera política i en el simbolisme
que comportava la Reforma Catòlica, aleshores en
plena vigència.

Es feu popular el comentari fet amb

Pintura dels cinc sants
canonitzats l'any 1621

sorna: «oggi il Papa ha canonizzato

adorant la figura del
Sagrat Cor de Jesús.

quattro spagnoli e un santo».

L’únic sant que no fou festejat aquí en aquelles

Com a nota curiosa, cal assenyalar que el poble

saons fou sant Felip Neri, ja que els religiosos de la

romà no rebé amb gaire satisfacció el fet que

congregació que ell havia fundat a Roma l’any

quatre dels religiosos canonitzats en aquella

1575, no feren la seva arribada a Mallorca fins al

solemne cerimònia fossin espanyols i només un

mes de maig de 1712. La primera casa que obriren

italià, el fundador de la Congregació de l’Oratori.

fou on actualment hi ha la plaça Major de Palma.

Davant

el

Aquí el culte i la comunitat foren interromputs

comentari fet amb sorna: «oggi il Papa ha

entre 1836, arran de l’exclaustració religiosa, i 1852.

canonizzato quattro spagnoli e un santo».

Dos anys després l’Ajuntament de Palma tingué el

Posteriors a les celebracions dutes a terme a la

caprici de construir aquesta plaça i feu sortir de

Santa Seu i a la “Ciutat Eterna dels Papes”,

bell nou als congregants. L’any 1859, s’estableixen

s’afegiren les que van promoure tant les ciutats

definitivament al que, altre temps, havia estat el

que estaven sota el domini de la Corona Espanyola

convent del Sant Esperit, de l’Ordre dels Trinitaris.

com les ordes a les quals pertanyien els nous

La canonització de sant Ignasi de Loiola i sant

sants. La ciutat de Palma, de Mallorca, no fou una

Francesc Xavier esdevingué una fita de primer

excepció i de l’eufòria que regnà en aquells

ordre per a la Companyia de Jesús. El primer n’era

moments en tenim constància documental i en

el fundador. El segon encarnava el model de

queden

augmentà

veritable missioner per a aquells que havien de

considerablement l’interès per poder venerar les

continuar la tasca de l’expansió de la fe entre els

seves relíquies

infidels.

aquesta

diversos

realitat

es

testimonis.

feu

Així

popular

Cal tenir present que la inscripció de
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Imatges reliquiaris de sant
Ignaci de Loiola a Palma,
església parroquial de
Santa Eulalia, i de sant
Francesc Xavier. Pollença,
església de Nostra Senyora
dels Àngels, procedent del
suprimit convent de
jesuïtes de la mateixa vila.

Francesc Xavier en el Llibre dels Sants coincidí
amb l’erecció de la Congregació de Propaganda
Fide,

institut

papal

encomanat

als

mateixos

"Fiestas á San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier en la
Iglesia de Montesión. Empezaron el día 24 con repique general y
vísperas á que asistió el Obispo, de pontifical; grandes
iluminaciones por la noche, sobresaliendo á todas la de los

jesuïtes i que vetlla per l’evangelització dels

Dominicos. Oficio de Pontifical el 25; asistió el Virrey, Jurados,

pobles.

Baile, Veguer, Mostasaf y mucha nobleza: por la tarde procesión

En el mes de setembre de 1622 havia arribat ja a

general á que concurrieron los Regulares con cruz alta; de la Seo
fue a Montesion entrando por la puerta lateral y saliendo por la

Mallorca la notícia de les canonitzacions. La ciutat

mayor; á San Francisco cuyo altar mayor estaba muy iluminado,

de Palma i, concretament, la Companyia de Jesús

lo mismo que el de la Iglesia de Sta. Eulalia, por la cual pasó,

establida a la casa de Montision es posaren

saliendo por la puerta del pan, plaza de Cort y delante de casa
del boticario Pizá donde había un precioso altar; entró por la

dempeus per commemorar-ho. El dia 24 s’iniciaren

puerta mayor en la iglesia de Santo Domingo perfectamente

un seguit d’actes que duraren una setmana.

adornada. Hubo juego de cosis y cavalls cotonés. Delante de la

Aquests van incloure la il·luminació d’edificis civils i
religiosos, la presència del bisbe, dels canonges,

casa del Ban se colocó un tablado y una gran torre para fuegos
de artificio, en la que se representó la Conversión de San Ignacio
de Loyola, y, quemado el castillo, se restituyeron á Montesion las

del clergats regular i secular, del virrei, de les

dos imágenes de San Ignacio y San Francisco Javier; por la

jerarquies

noche fuegos y luminarias. El 26 por la tarde los Dominicos

i

de

la

noblesa.

Hi

hagué

representacions teatrals sobre la vida de sant

fueron procesionalmente á Montesion. El 28 y 29 los Padres de la
Compañía, con sus estudiantes, representaron en el pátio del

Ignasi, focs d’artifici, balls de cossiers i cavallets,

Castillo Real la comedia titulada de San Ignacio de Loyola. El 29

processons i la sortida al carrer de fins a quatre

hicieron gran fiesta en Montesion los Defenedors, y no se quemó

carros triomfals que exaltaven les figures dels nous
sants.

una montaña de fuegos por haber llovido copiosamente. El 30, 4
carros triunfales, en los que se representaron ciertos diálogos ó
entremeses, fueron al Castillo Real, al palacio episcopal y
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delante de la Sala de los Jurados, y luego por delante de la

"Octubre, 4. Fiestas de Santa Teresa de Jesús. Repique general

Lonja, en la cual había una montaña en cuyo interior se veían

de campanas en toda la ciudad y luminarias las noches del 4 y

las imágenes de los dos Santos, con un nombre de Jesús en la

del 8. El 9 por la tarde procesión general que se ordenó en la

mano; esta montaña se abrió disparando varios artificios de

Seo, fue al convento de las monjas Teresas, y tomando la

fuego; después se corrió un toro lleno de cohetes, lo que divirtió

imagen de la Santa, recorrió varias calles y conventos y estuvo

a la gente en gran manera".

muy lucida, pues de antemano se ofrecieron premios a las
comunidades que más se distinguieran. Todos los eclesiásticos

Dins aquell context i el de l’entusiasme que

de Sta. Eulalia revestían dalmáticas, casullas o capas: los

aleshores també es vivia entorn de la Pura

bordones llevaban una cruz con los cinco Santos canonizados y

Concepció de Maria, s’iniciaren les obres de
construcció de la nova portalada de l’església

un tabernáculo con Santa Eulalia y Santa Teresa; ganó esta
parroquia el premio consistente en una bolsa encarnada con 10
libras. El que llevaba la cruz de San Miguel iba vestido con

jesuítica de Montision. Tota ella, del més pur estil

dalmática y alas como un ángel; detrás de él marchaba una

barroc i com si fos un retaule concebut per a

compañía de angelitos, de dos en dos, el capitán con su gineta;

l’exterior,

esdevé

una

proclama

solemne

i

un ángel con un tambor; un alférez con una banderola de
tafetán carmesí y la figura de la Santa; un escuadrón de lanzas;

monumental de la defensa immaculista i dels

el Arcángel San Miguel con un demonio encadenado; el

objectius apostòlics de la companyia simbolitzats

Arcángel San Rafael y un joven representando a Tobías con un

amb l’entronització dels dos nous sants.

pez colgando; el Arcángel San Gabriel con un lirio; el clero con
dalmáticas, casullas y capas; dos bordones con capas; un

Van prendre el relleu l’Orde de

tabernáculo con San Miguel, espada en mano, contra los

Carmelites tot festejant a la gran

riquísimo; y finalmente el Rector con capa pluvial, diácono y

propulsora de la Reforma Descalça

convento de] San Francisco llevó una especie de cruz, a manera

espíritus malignos que estaban en el tabernáculo, todo
subdiácono; dicho tabernáculo fue premiado con 5 libras. [El
de ledánia y encima la figura de Santa Teresa; llevábanla dos

Pocs dies després de les festes organitzades pels
jesuïtes, van prendre el relleu l’Orde de Carmelites

religiosos; y abajo había como una granada partida en cuatro
partes, á la que se pegó fuego delante del convento de Teresas,
donde estaban el Virey y Magistrado. Creyeron que solo se

que havien de festejar a la gran propulsora de la

quemaría una de las cuatro partes de la granada, guardándose

Reforma

las otras para ocasiones, pero todo ardió; cayóse al suelo la

Descalça.

Les

celebracions

es

van

prolongar entre els dies 4 i 18 d’octubre, també
amb la participació de la Seu, dels clergats

imagen de la Santa y el religioso se chamuscó toda la cabeza;
esta cruz ganó 5 libras. Iban luego religiosos con dalmáticas,
otros con casullas y 20 capas; después la Purísima Concepción y

parroquials, dels religiosos de molts de convents

el ministro con diácono y subdiácono. Todos se distinguieron,

d’altres ordes, magistrats, jurats... No hi mancaren

menos la parroquia de Santa Cruz que concurrió pobremente y

les cavalcades, les figuracions de la novella santa i

sin sacerdotes. Los gremios con pendones y luces. En 12 de
octubre, último de octava de dichas fiestas, vísperas con

dels sants arcàngels... La majoria d’actes se

música, sermón y luego castillos de fuegos artificiales que se

celebraren entorn de la plaça del Carme, en el

quemaron en la plaza del Carmen. Los días 16, 17 y 18 los

convent dels frares carmelites situats en aquell

carmelitas hicieron fiestas de Sta. Teresa: la tarde del 18 se
corrió una sortija y estafermo en el Borne, siendo mantenedor el

mateix indret i en el veí de les monges descalces.

noble Luis de Togores y Sala con su estandarte, en el cual

Cal apuntar que aquest darrer havia estat fundat

estaba la imagen de Sta. Teresa".

just sis anys abans, l’any 1616, amb el nom de

Passats dos anys de la canonització es comença a

monestir de la Beata Teresa de Jesús, el segon de

construir l’actual església conventual que haurà

tota la cristiandat amb aquesta titularitat (el

d’incloure el retaule major barroc, manifestador

primer, el de Jaén de 1615). També en coneixem la

sense cap filtre de la santedat de Teresa de Jesús, i

crònica

la portalada principal, de tradició manierista i que

d’aquell

esdeveniment

que

Álvaro

Campaner inclou en el seu Cronicón Mayoricense:

també ens anuncia que aquella és la casa de la
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Gran Reformadora del Carmel.

desapareguda Porta Pintada o de Santa Margalida,

Sembla que sant Isidre fou celebrat amb uns actes

la seva ubicació ja era extramurs i quasi a tocar del

festius molt més discrets o austers. Això es deu

mateix recinte amuradat. La fundació d’aquest

que, al no pertànyer a cap ordre ni congregació,

datava de 1480, i fins a tres vegades fou construït i

no hi havia al darrera un col·lectiu de religiosos

reconstruït per qüestions polítiques i defensives.

que recolzés la iniciativa. Així i tot, els frares de

Entorn de 1660 ja tenia el Sant una confraria amb

l’Orde de Sant Agustí adoptaren la devoció i, en

el seu nom i una capella a la qual acudien els

certa manera, monopolitzaren el seu culte. Aquest,

hortolans i la gent que treballava als camps de

a Palma, se centralitzà a l’antic convent agustinià,

fora porta que el tenien per patró. Ja veiem, per

titulat de Nostra Senyora d’Itria i que trobaríem a

tant, que la ubicació del culte en aquell punt

l’actual indret de les Avingudes, on comença la

considerat de la pagesia no era triat a l’atzar. Cada

carretera de Sóller. S’aixecava a l’enfront de la

any li dedicaven una solemne festa en arribar la
seva diada del 15 de maig, amb completes, ofici i
processó. Habitualment sant Isidre també era tret
en cas de ser necessàries les plogudes i per
comprometreque

les

rogatives

fossin

més

efectives. Hom creu que la imatge que avui es
venera en el convent, també agustinià, dels Socors
és la que hi havia al desaparegut d’Itria. En aquest
nou emplaçament hi fou traslladada l’any 1771,
arran de la demolició definitiva del primitiu lloc de
culte, per Reial Ordre de Carles III que prohibia
l’existència de convent a extramurs.

Sembla que sant Isidre fou celebrat
amb uns actes festius molt més
discrets o austers
En el convent extramurs s’hi solemnitzà un tridu
en honor de sant Isidre els dies 26, 27 i 28
d’octubre de 1622. S’hi implicaren els frares de la
corretja agustiniana i els membres del seu Terç
Orde (els terciaris seculars). Tan sols hi prengué
part el clergat la parròquia de Sant Miquel on hi
radicava l’edifici conventual i les comunitats
Imatge reliquiari
de sant Isidre
Llaurador a
Pollença, església
de Nostra
Senyora dels
Àngels.

veïnes de trinitaris i frares de la Mercè. A l’altar
major de l’església de Nostra Senyora d’Itria s’hi
penjaren diversos estendards amb figuracions de
miracles de sant Isidre i, presidint, «una figura de
bulto que en els pits estotja sa relíquia del sant».
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LA CANONITZACIÓ DE QUATRE SANTS
El dia 5 de novembre van concloure el seguit de

de la Catedral de l’illa on hom hi pot contemplar

festes mallorquines en honor als novells sants

una col·lecció de figures reliquiari llavorades

amb un solemne pontifical presidit pel bisbe a la

d’argent i or: sant Pere, sant Josep, sant Vicenç

Catedral. Hi assistiren tots els ordes de religiosos

Ferrer, sant Lluis Gonzaga, l’Ecce-Homo... No hem

implicats, s’hi afegiren les parròquies amb els seus

pogut esbrinar la ubicació actual dels quatre

clergats i altres convents de frares existents a la

reliquiaris exposats a la Seu per la festa d’Acció de

ciutat. No hi mancà la participació de les autoritats

Gràcies de la canonització de 1622. Ni ens consta

civils ni la presència multitudinària del poble fidel.

que siguin ens mans de cap dels ordes religiosos

A l’altar major hi eren col·locades quatre figures

implicats en la celebració: carmelites, agustins i

exemptes amb relíquies, corresponents a sant

jesuïtes. Tan sols hem aclarit que a la parròquia de

Ignasi, santa Teresa de Jesús, sant Francesc Xavier

Santa Eulalia de Palma, dins la demarcació de la

i sant Isidre.

qual s’hi erigeix la casa de la Companyia de Jesús,

És el primer cop que a Mallorca hi trobem

hi ha una figura reliquiari de sant Ignasi. Amb tota

documentada

probabilitat

l’existència

de

reliquiaris

aquesta

passà

de

l’església

de

antropomorfs de cos sencer. Fins aleshores, totes

Montision a aquest nou emplaçament arran

les relíquies havien estat guardades dins riques

d’alguna exclaustració. I en el magnífic reliquiari

arquetes de tradició gòtica; comptats exemples de

de la parroquial de Nostra Senyora dels Àngels de

manifestadors

també

Pollença hi hem pogut trobar altres figures

antropomorfs, però formats tan sols pel bust del

d’Isidre, de Francesc Xavier i de Teresa. Totes

renaixentistes,

sant; o receptacles de reeixida orfebreria que ja
anuncien l’entrada del barroc.
Els reliquiaris amb formes icòniques completes
tan pròpies dels segles XVII i XVIII, gaudiren de
molta acceptació entre la població devota ja que
evoquen a la presència física dels mateixos sants
que representen: la forma figurativa del reliquiari
complementada amb la relíquia autentificada que
contenen.
Els màxims exponents d’aquesta moda barroca a
Mallorca, o la culminació d’un nou estil que feu

aquestes peces i un llenç a l’oli de la Congregació
de l’Oratori de sant Felip Neri ens serveixen per
il·lustrar la present col·laboració. Aquesta pintura
representa els cinc sants en aptitud d’adorar el
Sagrat Cor de Jesús i fou col·locada a l’altar major
d’aquestaesglésia per a la celebració d’Acció de
Gràcies que se celebrà a Palma just el dia del 400
aniversari de la canonització.
Text i imatges:

fortuna a l’illa, els trobaríem en el reliquiari major
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LA RELÍQUIA DEL FRA HUMIL SORIA PONS

LA RELÍQUIA DE L’HÀBIT DEL
FRA HUMIL SORIA PONS
Vicent Soria Pons, fra Humil Soria (Oliva (València),
9-1-1844 – Benissa (Alacant), 26-2-1905), va nàixer a
Oliva el 9-1-1844. Ben aviat, com era costum en
aquells temps, va deixar l'escola per dedicar-se a
les feines del camp. Va contraure matrimoni amb
Vicenta Català Muñinos a la parròquia de Sant Roc
d’Oliva el 6 de juliol de 1867. Tenia 24 anys. Van
establir-se al carrer Cantereria, número u, on van
nàixer, fruit d’aquest matrimoni, deu fills, dels
quals només un va sobreviure, Miguel, que va ser
missioner franciscà a Mèxic.

El 1894 va emetre la seua professió
solemne al monestir de Sant Esperit
de la Muntanya
Causa de canonització del fra Humil Soria

La vida de casat de Vicent tenia cada dia la
mateixa activitat: assistència a l’eucaristia a la

va dedicar a atendre l’hort conventual i les estones

parròquia de bon matí, la feina del camp durant

lliures postulava almoines per al suport de la

tota la jornada i les oracions a la nit amb la família

comunitat. El 1894 va emetre la seua professió

a la llar. La seua dona, Vicenta, mai no havia gaudit

solemne al monestir de Sant Esperit de la

de gaire bona salut, als 18 anys de matrimoni, es va

Muntanya, on va residir durant algun temps.

agreujar la seua malaltia i Vicent va quedar vidu.

El 25 d’agost del 1897 va ser destinat a Benissa. Se

El novembre de 1887 Vicent Soria va ingressar com

li va confiar la porteria del convent. El seu tracte

a germà als franciscans de València. Aquests

amb tots els que s’acostaven a aquell recinte

havien fet una fundació a Ontinyent i, mentre es

quedaven meravellats per la seua cordialitat,

construïa el nou edifici conventual, es van instal·lar

senzillesa i caritat. També es dedicava pels pobles

provisionalment a l’hostatgeria de l’ermita de

de la comarca de la Marina a recollir almoines per

Santa Anna, on es venera el Crist de l’Agonia, patró

al suport del seminari franciscà que hi havia allà.

d’aquesta ciutat. Al maig de 1890 va iniciar l’any de

Una malaltia imprevista el va afectar mortalment.

noviciat

la

Va morir el 26 de febrer de 1905. Tot el poble de

Muntanya (Gilet), i es va canviar en aquesta ocasió

Benissa es va commoure davant del decés, ja que

el nom de baptisme, Vicent, pel d’Humil. Un any

el consideraven ja en vida com un sant. El veïnat,

després, el 29 de maig, va emetre els vots

presidit per les autoritats locals i els seus familiars,

religiosos.

va assistir a les exèquies. Va rebre sepultura al

Va estar uns anys al convent de Benigànim, allà es

cementiri de la localitat el 13-5-1971 i les seves

al

monestir

de

Sant

Esperit

de
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LA RELÍQUIA DEL FRA HUMIL SORIA PONS
Relíquia de l’hàbit del fra
Humil Soria Pons

restes mortals van ser traslladades a l'església

podria ser molt més ràpid que altres de similars

conventual (1)(2)(3).

característiques per la proximitat en el temps (va

L’església de Sant Roc d’Oliva va acollir la clausura

morir a principis del segle XX). El jurat haurà de

de la fase diocesana del procés de canonització de

certificar algun miracle ocorregut després de la

fra Humil Soria Pons. Després de l’acte de cloenda,

seua mort. Per això es basaran en els testimonis

la causa de canonització serà remesa a la Santa

però també en les dades que hi hagi sobre la seua

Seu, que continuarà la instrucció iniciada a

vida. En aquest sentit, cal destacar que el pare

València. Al llarg de dos anys, un tribunal designat

Jesús Sanjuán va recopilar fa tres dècades les

pel cardenal arquebisbe de València, Agustín

històries que amics, convilatans i veïns en vida van

García-Gasco, ha instruït el procés a la diòcesi de

compartir amb el franciscà.

València, recolzat per una comissió de pèrits
historiadors, que ha recollit tota la documentació i

Aparició del fra Humil Soria

testimonis existents sobre el fra Humil. L’obertura

La matinada del diumenge 26 de febrer de 1905

del procés de canonització va ser impulsada pels

moria al convent dels franciscans de Benissa

veïns d’Oliva, la seua localitat natal, i de Benissa,

Vicent Soria Pons, conegut popularment com a fra

on va morir i està enterrat, i d’altres poblacions

Humil

properes, on fra Humil gaudeix de fama de

submissió. Unes hores més tard, a Oliva, el sagristà

santedat

de Sant Roc, Luis Miñana, es dirigia al temple a

i

fins

i

tot

té

dedicats

carrers

i

per

la

seua

accentuada

modèstia

i

monuments.

preparar la missa primera. En arribar a la porta; s'hi

Fonts religioses van assenyalar que el procés de

trobà amb un parroquià matiner, de nom Vicente

beatificació i canonització de fra Humil Soria

Rius,

que esperava per accedir-hi.
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LA RELÍQUIA DEL FRA HUMIL SORIA PONS
entraren a l’església i, primerament, s’aproparen a
la pila d’aigua beneïda a senyar-se. En eixe
moment van observar com algú allargava el braç
des de darrere per assolir la pila. En girar-se
s’adonaren que es tractava de fra Humil Soria, el
qual feu un gest de silenci i, mentre es dirigia a la
capella del Santíssim Crist, els digué (1): "Silenci,
que som a la casa de Déu".
Acabada la missa, veieren entrar, desfeta en plors,
una germana de fra Humil, la qual comunicà als
presents la mort a Benissa del serf de Déu. La
reacció Vicente Rius fou immediata: "Mentida!
Això no pot ser, ja que fra Humil és a la capella del
Crist".
La germana va insistir: "Ha mort. Hem rebut un
telegrama que ho diu ben clar".
Seguidament s’adreçaren tots a la capella, però no
hi havia cap rastre del franciscà.

Aquest episodi tan extraordinari és

Arca sepulcral del fra Humil Soria Pons al convent de Benissa

un dels tants que oferí la gloriosa
vida del fra

L’any

2006,

l’Església

inicià

el

procés

de

canonització de Vicent Soria Pons, però olivers i
Luis Miñana i Vicente Rius van testimoniar davant

benissers sempre han tingut fra Humil com un

el rector de la parròquia, Vicente Morant, el que

sant, ja que la seua vida fou un vast oceà de virtuts

havien vist. Aquest mai no dubtà de la paraula dels

cristianes.

feligresos i va considerar l’aparició una gràcia que
Déu havia atorgat a fra Humil, perquè pogués

La relíquia del fra Humil Soria Pons

acomiadar-se per última vegada del Santíssim

Després de la seua mort, la relíquia de l'hàbit del

Crist de Sant Roc, a qui tenia gran devoció. Aquest

fra Humil la va lliurar el guardià del convent de

episodi tan extraordinari és un dels tants que oferí

Benissa al seu fill Miguel Soria, on es va fer una

la gloriosa vida del fra.

estampa amb aquesta relíquia.

La seua mort va causar gran consternació a Oliva.

Text i imatges:

El venerable fra Humil Soria Pons fou inhumat al
cementeri de Benissa en llaor de santedat. En 1971,
les seues despulles van ser traslladades al convent

José Fenollar Moncho
Notes:
1 Alventosa, R. ¿Viudo?... ¿Por qué no? Fray Humilde Soria Pons,

dels franciscans de Benissa; en una capella lateral

religioso franciscano. Segorbe: Edición PP. Franciscanos, 1996

hom pot visitar l’arca sepulcral. A l’esplanada

2 Barrachina J.M. Fray Humilde Soria. Ed. Valencia: Vicepostulación

exterior del temple, una escultura del religiós dona
la benvinguda al visitant.

Franciscana de Valencia, Aragón y Baleares..
3 Pons F., Soler C., Vicéns M. Iniciación a la historia de Oliva. Valencia:
Publicacions de l`Ajuntament d´Oliva, 1988.
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EL SEPULCRE DE SANT FELIU 'L'AFRICÀ' A GIRONA
Redacció.-

Feliu,

d’origen

nordafricà

fou

contemporani del màrtir sant Cugat de qui la
tradició va fer germà. Es va dedicar a la predicació a
la ciutat de Girona a principi del segle IV. Hi va morir
martiritzat, l’any 303 o 304, durant la persecució
promoguda per l’emperador Dioclecià. D’entre els
martiris que se li van aplicar, segons la tradició, hi ha
el de ser llençat al mar des de la punta de Guíxols, a
Sant Feliu de Guíxols, amb una roda de molí lligat al
coll. També s’atribueix la seva mort al fet de ser
espellat amb uns garfis de ferro.
El poeta Prudenci va escriure, a finals del segle quart,

Situació de la basílica de sant Feli a Girona

en el seu Peristephanon o Llibre de les Corones, on
esmenta que “la petita Girona, de sagrades relíquies,

De la devoció a Feliu n’hi ha testimonis anteriors a

presentarà la glòria de Feliu”.(1) Aquesta menció

la invasió sarraïna. L’any 455, el bisbe Rústic va

sembla certificar l’existència històrica del sant.

aixecar una basílica en honor seu a la ciutat de
Narbona i l’historiador Julià de Toledo (~642 – 690)
esmentava que el rei Recared (586 – 601) havia
regalat a finals del segle VI una corona votiva d’or
al sepulcre del sant, aquesta corona va ser presa
pel rebel Paulus durant la seva revolta contra el rei
Vamba. En el tombant de mil·lenni, la diada de
Sant Feliu havia adquirit cert relleu en el calendari
anual i així consta com a data establerta per a
cancel·lar

els

deutes

i

l’empenyorament

en

diferents documents del primer quart del segle XI.

El martyrium de sant Feliu
La tomba de sant Feliu esdevindria un martyrium
a partir del segle IV i la zona propera a aquesta
construcció

hauria

estat

un

cementiri

on

s’enterrarien aquells cristians que voldrien tenir la
seva darrera llar ad sanctos, ‘propera als sants’,
que afavoriria el seu traspàs cap a la resurrecció.
Estaria situat a l’església de Sant Feliu a Girona
situada a extramurs, prop de la porta nord. Durant
els segles V i VII hauria estat un important centre
Façana principal de la basílica de sant Feliu a Girona

de culte i de pelegrinatge.
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El sepulcre s’atribueix a una fabricació a la mateixa
ciutat de Roma i arribat entre el 315 i 325. Segons
Amich, és una peça d’importants dimensions:
“Aquest sarcòfag paleocristià de fris continuat,
d’unes dimensions considerables (2,20 m de
longitud per 0,58 m d’alçada), decorat a la seva
part

frontal

amb

vuit

neotestamentàries”.(4)

escenes
Aquestes

bíbliques
escenes,

d’esquerra a dreta, representen passatges citats
pels evangelistes, segons detallen Amich i Nolla
(5): 1. Pere fent brollar aigua de la roca o miracle de
Planta de la basílica

la font. 2. L'arrest de Pere. 3. La curació del

de Sant Feliu de
Girona i la ubicació

paralític. 4. Escena del gall o anunci de la negació

del sepulcre

de Pere. 5. El miracle de les noces de Canà o

L’anomenat sepulcre de sant Feliu

conversió de l'aigua en vi. 6. La curació del cec de

El presbiteri de la basílica de Sant Feliu de Girona

naixement. 7. La multiplicació dels pans i dels

acull un interessant grup de bandes laterals de

peixos. 8. La resurrecció de Llàtzer.

sepulcres romans paleocristians. Un d’aquests és,

La ubicació del sepulcre ha canviat en el transcurs

des de fa temps, conegut com el ‘sepulcre de sant

dels segles. Fins al 1607 estava sobre l’altar major i,

Feliu’ on, suposadament, va estar enterrat. El conjunt

en aquesta data, es va traslladar al pilar de la trona

s’atribueix

del costat de l’epístola. El 1799 va retornar a l’altar

a

l’existència

d’un

cementiri,

fora

muralles, format al voltant de l’enterrament del sant.

major

Narcís M. Amich i Josep M. Nolla així ho han

desperfectes de la Guerra Civil, es va situar al lloc

considerat: “[...] de la importància d'aquest cementiri,

actual.(6)

ja

parcialment

cristianitzat,

en

serien

prova

concloent els vuit sarcòfags esculturats de taller
romà que cal datar entre el final del primer terç del
segle tercer i l'inici del segon terç del segle quart”.(2)
Segons aquests historiadors, el grup és de gran

fins

que

l’any

1943,

després

dels

Notes:
1 Prudenci, Aureli. Llibre de les corones. Barcelona: Tipografia
Empòrium, v. 1, 76
2 Amich, Narcís M.; Nolla, Josep M. “El sarcòfag de Sant Feliu;. Una
aproximació historicoarqueològica”, Annals de l’Institut d’Estudis
Gironins, 2001, Vol. 42, p. 78

interès i únic a Catalunya i més enllà: “Aquest

3 Amich, Narcís M.; Nolla, Josep M. “El sarcòfag de..., p. 79

conjunt està format per vuit sarcòfags esculturats

4 Amich, Narcís M. “Felix de Gerunda: origen i evolució d’un culte

procedents de tallers romans, dos d'ells decorats
amb escenes clarament paganes (el rapte de
Prosèrpina i una cacera de lleons), i els sis restants

gironí a l’antiguitat tardana (s. IV-VII)”, Revista de Girona, n. 240, gener
- febrer de 2007, p. 68
5 Amich, Narcís M.; Nolla, Josep M. “El sarcòfag de..., pp. 83-84
6 Amich, Narcís M. “Felix de Gerunda...”, pp. 70-71

amb representacions de temàtica cristiana, amb una
cronologia que aniria des del primer terç del segle III,
per a la peça més antiga, i fins al primer terç del
segle IV, per a les peces restants. El conjunt
escultòric

és

d'un

enorme

interès

artístic

i

arqueològic i ha estat considerat el més important i
millor conservat de la península Ibèrica”.(3)

Vista frontal del sepulcre de sant Feliu
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RELÍQUIES DE SANTA TERESA DE JESÚS JORNET
Redacció.- Teresa Jornet i Ibars va néixer a Aitona,
el 9 de gener de 1843. Fou la primogènita de quatre
germans

nascuts

en

una

família

a

pagesos

benestants amb diversos membres dedicats a la
vida religiosa. En destacava el germà de la seva
àvia

materna,

Francesc

Palau

i

Quer,

frare

carmelita descalç, actualment considerat beat.
Va viure gran part de la seva infància amb una tieta
a Lleida on va formar-se en els primers estudis. Als
14 anys es va traslladar a Fraga per estudiar
magisteri i hi aconseguí la titulació de mestra. A la
població

urgellenca

d’Anglesola

va

exercir

la

professió durant un temps.
A principi de 1862, va acceptar l’oferiment del seu
oncle Francesc Palau que li va encomanar dirigir
un orde que havia fundat. A mitjan 1868, després
de la suspensió d’aquesta congregació, Teresa va
fer de mestra de nenes a l’escola del convent de
Santa Clara de la localitat burgalesa de Briviesca.
En aquest centre iniciava el noviciat per entrar a
l’orde franciscà; no va arribar a professar a causa
d’una malaltia i va tornar a la llar paterna. Una
vegada es va recuperar, el seu oncle la va tornar a
reclamar, en aquest cas per fer de visitadora de les
escoles

de

l’Institut

de

Carmelites

Descalces

Terciàries.
A mitjan de 1872, en un viatge a Estadilla i
Barbastre, a terres d’Osca, va contactar amb el
sacerdot Pedro Llacera, queli va exposar un
projecte per fundar un institut religiós dedicat a
l’assistència dels ancians desvalguts. D’aquesta
trobada en va sorgir la congregació de Germanetes
dels Ancians Desemparats en la qual Teresa consta
com a fundadora. L’any següent va vestir l’hàbit i
s’establí, amb la primera comunitat, a la plaça de
l’Almoina de la ciutat de València, on havien estat
En aquesta pàgina, targeta i medalla
amb relíquia de la beata Teresa de Jesús
Jornet

reclamades per una associació catòlica. El 1877, va
acceptar els vots perpetus i, des d’aleshores, com a
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Casa natalícia de santa
Teresa de Jesús Jornet
i celebració amb
motiu de la
restauració el 9 de
gener de 2017. Fotos
Jordi Curcó

El papa Pius XII, el 27 d’abril de 1958, en va
decretar la beatificació i Pau VI la va canonitzar el
27 de gener de 1974. Aquest darrer pontífex la va
nomenar patrona de l’ancianitat, l’any 1977.

superiora general de l’Institut, en va promoure
l’expansió. El 1887, el papa Lleó XIII, va aprovar la
congregació que es va consolidar amb el pas dels
anys.
La seva delicada salut, afectada per una malaltia
crònica, no li va impedir fer continuats viatges i la
recaptació d’almoines i donatius necessaris per al
manteniment de les cases que s’anaven obrint. Va
morir el 26 d’agost de 1897 a Llíria (País Valencià).

Autèntica i relíquia en
forma de creu, de santa
Teresa de Jesús Jornet
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Estoig, autèntica i
relíquies de santa
Teresa de Jesús
Jornat

Les relíquies de santa Teresa de Jesús Jornet –també com a beata–, si
són de mides petites, es poden trobar en diversos formats: les targetes
de cartolina que combinen una imatge de la santa a l’anvers i una
oració al revers, on la relíquia és disposada en un cercle de plàstic en
algun dels vèrtexs; les medalles de metall que combinen el relleu de la
santa, a una banda, amb la relíquia a l’altra; els crucifixos que, a la part
posterior tenen una tapa circular que amaga un petit receptacle amb
la relíquies; i, finalment, deixant de banda els grans reliquiaris que es
poden haver elaborat en temples i esglésies, hi ha un model de
“protocol”. Les més senzilles tindrien una relíquia ex indumentis i les
altres, a més, ex ossibus.
Aquests darrers estan formats per una placa metàl·lica de la santa amb
hàbit acompanyada d’una dona i d’un home d’avançada edat i un
medalló circular de 3 cm de diàmetre amb la relíquia; el full on es
troben la placa i el medalló permeten extreure de la part posterior, el
document o autèntica que certifica les restes. Aquests elements
formen part d’un estoig, elaborat a Milà, de 19 x 12 x 2 cm. Amb exterior
plastificat verd, blau o vermell i interior de fina tela dels mateixos
colors. És molt possible que formessin part de regals per a devots de la

Un format molt semblant ja es podria haver utilitzat per la

santa o, fins i tot, dels assistents a l’acte de canonització. Fa pensar que

cerimònia de beatificació, en aquest cas amb els reliquiaris en

podien tenir aquesta finalitat pel fet que el document que acompanya

forma de crucifix i amb l’autèntica signada pel postulador Joan

la capsa està signat per Petrus Paulus Altabella el 27 de gener de 1974,

Sánchez, el 28 d’abril de 1958, l’endemà de la celebració de la

data en la qual el papa Pau VI la va reconèixer com a santa.

beatificació pel papa Pius XII.
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EL PERIPLE DE LES RELÍQUIES DE SANT JOSEP DE
CALASSANÇ PEL TERRITORI CATALÀ EL 1948-1949
Redacció.- Les celebracions del tercer centenari de
la mort de sant Josep de Calassanç i segon
centenari de la seva beatificació, van comptar amb
un periple per terres de la península Ibèrica. Feia
tot just una dècada de la finalització de la Guerra
Civil i aquest model d’actes, amb la conducció
itinerant d’un referent religiós, van esdevenir unes
multitudinàries manifestacions populars. El govern
de Franco utilitzava aquestes concentracions per
transmetre la ideologia feixista malgrat que, per a
molta gent, es vivien com un moment d’enganyosa
llibertat.
El

21

de

novembre

de

1948,

les

autoritats

governamentals ja eren a Roma per iniciar el
trasllat de les relíquies, la llengua i el cor
incorruptes. Dos dies després, les restes sacres
s’embarcaven

al

vaixell

canoner

Pizarro,

de

l’armada espanyola, per iniciar el trajecte marítim
fins a Barcelona: “Las reliquias fueron llevadas,
procesionaimente'

desde

la

catedral

de

Civitavecchia hasta el muelle, donde una sección
de marinería italiana rindió honores militares”.(1)

Les

relíquies

eren

esperades

en

ambients

eclesiàstics. El bisbe barceloní Modrego va arribar a
afirmar: “Al venerar nosotros la santa reliquia de
su lengua, ésta como que tomará vida para
decirnos:

id

a

proporcionadles

los

niños

medios

para

abandonados,
que

sean

sólidamente formados en letras y en piedad; id, si
no de otro modo, al menos coan vuestras
oraciones, a remediar en lo posible el gravísimo
daño que la escuela laica y atea infiere a tantos
millones de niños en un mundo materialista y
ateo”.(2) El 24 a la tarda, el vaixell va arribar a
Barcelona. L’esperaven autoritats religioses, civils i
militars,

amb

multitud

de

devots.

Deia

La

Vanguardia a la crònica ‘El pueblo barcelonès
recibió

con

emocionantes

manifestacions

de

fervor religioso las sagrades reliquias de San José
de Calasanz’: “Al ser avistado el ‘Pizarro’ desde la
Puerta de la Paz, la gran muchedumbre allí
apiñada prorrumpió en entusiásticos y clamorosos
Reliquiari i relíquia que es
conserva a Peralta de la Sal

aplausos y vitores a España, a San José de
Calasanz y a las Escuelas Pías”.
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Vida i obra de sant Josep de Calassanç
Josep de Calassanç i Gastó va ser el menor de vuit fills
d’una família benestant d’origen aragonès, nascut l’11
de setembre de 1557 a Peralta de la Sal, comarca de la
Llitera. En aquesta població va cursar els estudis bàsics
i, més endavant, va aprendre gramàtica a Estadella; va
aprofundir en art, dret i filosofia als estudis generals de
Lleida on es va doctorar, l’any 1583, en Teologia
després de passar per València i Alcalà de Henares.
L’any 1583 es va ordenar sacerdot a Sanaüja, després
de renunciar a seguir amb el negoci familiar. Els dos
anys següents va estar al servei del bisbe de Barbastre
i de Lleida per incorporar-se, el 1587, a la diòcesi
d’Urgell

on

va

ocupar

diversos

càrrecs

dins

l’administració del bisbat; també va ser rector de les
parròquies pallareses d’Hortoneda de la Conca i de
Claverol, arxipreste de Tremp i va exercir de visitador
als arxiprestats de Sort, Tírvia i Cardós.
El 1592, després de cessar dels seus càrrecs, va viatjar a
Roma on va fer de preceptor de la família del cardenal
Marcantonio

Colonna.

A

la

ciutat italiana va

ingressar a la Confraria de la Doctrina Cristiana,
dedicada a l'ensenyament de la catequesi i la doctrina
cristiana als nens i joves sense recursos.
L’any 1597, coneixedor de les necessitats formatives dels infants de les famílies més necessitades, va fundar la primera
escola popular gratuïta d’Europa en una vella sagristia de la parròquia de Santa Dorotea del Trastevere. El papa Pau V,
acollint aquesta iniciativa, va crear la Congregació Paulina de la Mare de Déu de l’Escola Pia; el 1621, Gregori XV, la va
convertir en l'Ordre dels clergues regulars pobres de la Mare de Déu de l'Escola Pia del qual, Calassanç, va ser el
prepòsit general.
Els primers anys de les escoles no van estar exempts de dificultats. La dedicació als fills de les famílies pobres i,
especialment, la inclusió de matèries que es consideraven herètiques, com les proposades per Galileu, va provocar que
la labor de l’orde fos mal vista i el papa Innocenci X en va decretar la supressió. Deu anys després, era rehabilitada per
Alexandre VII quan Calassanç ja havia mort el 25 d’agost de 1648.
El papa Benet XIV va reconèixer Calassanç com a beat el 7 d’agost de 1748 i Climent XIII, el 16 de juliol de 1767, el va
canonitzar.

Des del Portal de la Pau on van desembarcar, una

de San Jaime donde al igual que en la Puerta de la

solemne processó les va conduir fins a la catedral

Paz, al pasar las reliquias fueron encendidos

en carruatge: “Una inmensa masa de barceloneses

varios

se apretujaba a lo largo del trayecto del solemne

dibujaron en uno de los muros de la Diputación

cortejo, presenciando con fervor el paso de la

Provincial el escudo de las Escuelas Pías y la

comitiva que recorrió las Ramblas dé Santa

inscripción «Gloria a San José de Calasanz».

Mónica y de loa Capuchinos, doblando

después

por la calle de Fernando hasta llegar a la Plaza

castillos

de

pirotecnia

cuyos

fulgores

Pel

carrer de Jaume I i Via Laietana el seguici va
arribar al Pla de la Seu on van passar
carruatge
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a un baiard per dirigir-se cap a la porta de la

dirigían grupos de seminaristas distribuidos entre

catedral on l’esperava el prelat Modrego i el capítol

las distintas representaciones que integraban la

de canonges. A l’interior del temple es va celebrar

procesión”. El temple dedicat a la patrona de la

un solemne Te Deum. (3)

ciutat va acollir les pregàries i, un cop acabades, la

El dissabte 27 de novembre per la tarda, tot

processó va tornar a la Seu: “Al término de la

aprofitant la presència de les relíquies, es va

ceremonia, la procesión reanudó la marcha pasndo

celebrar una processó de rogatives en petició de

por la calle Ancha, hasta la Plaza de Correos, y por

pluja: “Las calles que circundan el barrio viejo de

la Vía Layetana, Plaza de Antonio Maura y Avenida

Barcelona, ese barrio hacendoso y tranquilo en el'

de la Catedral, vías que se encontraban asimismo

que el tiempo se ha remansado a la sombra de las

rebosantes de fieles, quienes seguían las oraciones

torres

(Credo, Salve carmelitana, letanías de los Santos,

catedralicias,

vieron

pasar

por

su

empedrado la magna procesión de rogativas para

etc.) con gran devoción”. (4)

impetrar el beneficio de la lluvia. A la luz de los

L’endemà diumenge, la catedral de Barcelona va

místicos cirios se alzaba la imagen del Cristo de

cloure les celebracions amb motiu de la visita de

Lepanto, cuya flexión perpetúa el milagro, y la

les relíquies amb un solemne ofici en què el bisbe

barroca orfebrería del relicario que. contiene las

Modrego vestia de pontifical tot donant-li la

venerandas reliquias de San José de Calasanz.

màxima rellevància. A la tarda, les restes sacres van

Presidieron el cortejo las autoridades, el obispo de

fer-se presents al col·legi de Nostra Senyora de les

la diócesis y las jerarquías eclesiásticas, y en

Escoles Pies del carrer Diputació. Un dia després,

interminables

filas

es van dur al col·legi de Sarrià. El dimarts es va fer

representaciones

de

marchaban
órdenes,

religiosas

las
y

destí al col·legi de les Escoles Pies de Balmes.(5)

entidades piadosas, entre una multitud de fieles

Els dies següents, les relíquies van seguir itinerari

que con devoto recogimiento elevaban al Cielo sus

pel territori català. El dissabte 4 de desembre eren

plegarias solicitando de la divina misericordia el

a Alella, el dia 7 a Girona, amb ofici a la catedral, el

beneficio dé la lluvia”.

8 a Figueres i Olot i els dies 9 i 10 a Puigcerdà, on
van ser venerades a la casa dels P. Escolapis.(6)(7)

El 27 de novembre , tot aprofitant la
presència de les relíquies, es va celebrar
processó de rogatives en petició de pluja
El recorregut es va iniciar a la catedral i es va dirigir
a la basílica de la Mercè: “Por las calles de Santa
Lucía y del Obispó Irurita, la religiosa comitiva
enfiló hacia la Plaza de San Jaime y calles
Fernando, Aviñó y Ancha, hasta llegar a la Plaza
de la Merced. Una grandiosa multitud de fieles,
apostados en las aceras y llenando totalmente
balcones y ventanas de las calles de tránsito,
presenció el paso del piadoso cortejo, siguiendo
fervorosamente el rezo del Santo Rosario que
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Reliquiari i detall
d'aquest, amb el cor i la
llengua de sant Josep de
Calassanç que va fer el
recorregut

aturada a la ciutat menorquina de Maó, el 16 de
maig de 1949, i el 17 arribaven al port de
Civitavecchia per ser conduïdes a Roma.(12)

El diumenge 12 van ser a Tàrrega i posteriorment a

Fonts:

Balaguer.(8) El 16 de desembre eren a Igualada, on

1 “Las fiestas del III Centenario de san José de Calasanz”, La

havien estat diversos dies, el 17 es trobaven Olesa
de Montserrat i l’endemà a Sabadell i Terrassa. El 19

Vanguardia española, 24 de novembre de 1948, p. 4
2 “Las fiestas del III Centenario de san José de Calasanz”, La
Vanguardia española, 23 de novembre de 1948, p. 13

eren a Granollers, el 22 a Caldes de Montbui; a Moià,

3

la presència de les relíquies va ser més prolongada,

manifestacions de fervor religioso las sagrades relíquies de

del 21 de desembre al 3 de gener: “Esta población,
que se enorgullece de poseer el Colegio de las

“El

pueblo

barcelonès

recibió

con

emocionantes

San José de Calasanz”, La Vanguardia española, 25 de
novembre de 1948, p. 3
4 “La procesión de ayer para impetrar los beneficios de la

Escuelas Pías más antiguo de España, tendrá el

lluvia”, La Vanguardia española, 28 de novembre de 1948, p. 9

honor de albergar las reliquias calasancias por

5 Las fiestas del III centenario Calasanzio”, La Vanguardia

espacio de trece días”.(9) El 10 de gener passaven
per Tarragona i l’11 a Tortosa. (10)

española, 30 de novembre de 1948, p. 11
6 “Notas de la región”, La Vanguardia española, 5 de
desembre de 1948, p. 4

Després d’un dens itinerari per terres catalanes, les

7 “Notas de la región”, La Vanguardia española, 8 de

relíquies

desembre de 1948, p. 4

poblacions

van
i

continuar
ciutats

camí

espanyoles.

per
Les

diferents
darrera

aturada de les restes va ser, de nou, a Catalunya.
Del 12 al 14 de maig van fer estada al monestir de

8 “Notas de la región”, La Vanguardia española, 10 de
desembre de 1948, p. 3
9 “Notas de la región”, La Vanguardia española, 17 de
desembre de 1948, p. 4

Montserrat on van rebre veneració en diferents

10 “Paso por Tarragona de las relíquies Calasancias”, La

actes religiosos.(11) Del cenobi montserratí van

Vanguardia española, 11 de gener de 1949, p. 4

retornar a Barcelona el 15 de maig per embarcar al
mateix vaixell Pizarro que les havia portat des
d’Itàlia. El viatge de tornada va permetre fer una

11 “Hoy llegaran a Montserrat las relíquies calasancias”, La
Vanguardia española, 12 de maig de 1949, p. 10
12 “Las reliquias de San José de Calasanz en Mahón”, La
Vanguardia española, 18 de maig de 1949, p. 1
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LA DISPUTA PER UNA RELÍQUIA DE SANT SEVER
DE BARCELONA (2)
Redacció.- La declaració del capítol de canonges
de la catedral de Barcelona contrària al dret que
defensaven els beneficiats de la capella i col·legi de
Sant Sever de posar a la veneració pública una
canyella

del

sant,

va

generar

una

ràpida

i

contundent resposta. Un document de 78 pàgines
amb el títol de “Evidente manifestación del culto
publico que deve tributarsde a la parte de una de
las canillas del cuerpo del señor San Severo
obispo, martyr de Barcelona, y clara evidencia de
lo irrelevante, e insubsistente de los motivos que
sobre estos ha esparcido el muy illustre cabildo
de canonigos de la santa iglesia de Barcelona.
Danla al publico los Rdos administradores de la
insigne capilla y colegio de San Severo de los
beneficiados de la mesma Iglesia” amb els
arguments per sustentar la seva facultat.

La introducció del volum recollia els arguments
contraris dels canonges sobre els quals havien
fonamentat la seva opinió. Entre d’altres de
caràcter més filosòfic, recollien:
“El muy Ilustre Cabildo de Canonigos de la Santa
Iglesia de Barcelona dió al público un Papel, que
intitula: Relevantes motivos, etc. para inducir la
credulidad.

Primeramente,

de

hallarse

transferidas en dicha Santa Iglesia año 1405, las
Reliquias TODAS del Glorioso Mártir San Severo
Obispo de esta Diocesi, que se conservavan en el
Imperial Monasterio de San Cucufate, sin aver
quedado en este parte alguna.
En segundo lugar de ser supuesta la parte de vna
de las Canillas del Cuerpo del dicho Glorioso
Prelado,

que

por
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año 1705, del muy Ilustre Abad, y Cabildo de

labrador todos constantes, y firmes en la Fe

Monges del referido Monasterio, con religioso culto

Christiana. Ataronlos, azotaronlos con correas

se venera en la Iglesia de la invocacion del mesmo

plomadas, degollaron los quatro Sacerdotes, y

Santo en esta Ciudad de Barcelona.

Emeterio; à Severo otra vez cruelissimamente le

En tercer lugar de no aver podido el Ilustrissimo

azotaron , y le taladraron la cabeza. Vnos dizen

Señor

con vn clavo, y otros con muchos á modo de

Don

Diego

de

Astorga

,

y

Cespedes

dignissimo Obispo de Barcelona conceder licencia,

corona [...]”.

ò dar el permillo , de continuarsele la veneracion.

La data d’aquests fet era, segons el text, el 6 de

Y vltimamente de aver existido dos Santos Severos

novembre de l’any 480. En el mateix lloc se’ls va

ambos hijos, y Obispos de Barcelona, martirizados

enterrar i, posteriorment, s’hi va edificar una

en vn mesmo dia 6 de Noviembre, si bien.de

capella. La fama de bisbe va arribar a la ciutat i se li

diferentes años”.

va dedicar un altar a la catedral:

Seguidament, el capítol encapçalat per “Refiere el

“[...] En la Santa Iglesia de Barcelona se le erigiò

hecho”, constatava l’existència del bisbe Sever de

Altar, à cuydado de su Clero, quien siempre lo ha

Barcelona, nomenat a instància del prelat Ireneu

regentado, teniendo para esto deputados quatro

d’Ègara, primer de la diòcesi creada a mitjan segle

de

V, que hauria adreçat el prec al papa Hilari.

imitacion de los quatro Sacerdotes, que le fueron

El bon exercici de Sever a la seu barcelonina li va

Compañeros. Este pobre Clero es el que hasta aora

comportar

a

ha tribu tado los obsequios al Señor San Severo, el

l’heretgia arriana. A partir d’aquí anotaven el relat

que ha hecho las fiestas en el dia de su Martirio, y

llegendari conegut:

en el de la Translacion , celebrando vn Oficio en la

“Entendiólo Severo, y con quatro Sacerdotes

Capilla con musica, y assistencia del Cabildo ,

Compañeros suyos, quiso dar lugar à la barbara

dandole sus distribuciones, y limosna á quarenta

furia , retirandose en el Castillo de Octaviano (oy

Pobres de lesu Chris-to, pagando la musica, cera ,y

San Cucufate ). Allà fueron los Arrianos, y alli le

demás costas á los Oficios Mayores, que se

hallaron con los quatro Sacerdotes, y Emeterio

celebran en la Iglesia Cathedral [...]”.

l’enfrontament

amb

els

fidels

sus

Presbyteros

por

Administradores,

à

Escultura de sant Sever a l'església
de la qual és titular a Barcelona.
Foto Nora Vela
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La capella aixecada al lloc del martiri va patir les

“Los Reverents Administradors de la Capella, y

conseqüències de la invasió sarraïna. Les restes del

Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona , al

bisbe i dels altres sants van ser acollides al

qual tenen per Patró, Suplican à V.S. y Mercès fia

monestir de Sant Cugat.

de son servey ferlos merce de donar, y concedir a

L’any 1405, al rei Martí se li va curar un peu que

dita Capella una Reliquia del Cos de dit Glorios

estaven a punt de tallar-li. El convenciment que

Sant, que se ha reservat en la Iglesia de aqueix

havia estat gràcies a la intercessió de sant Sever va

Monastir de Sant Cugat del Vallès pera venerar, y

comportar el trasllat de relíquies fins a la catedral

tenir dita Reliquia en lo Altar de dict Capella de

de Barcelona. Segons els beneficiats, com constava

Sant Sever, ab la decencia, que à tan gran Reliquia

en escriptura pública, es tractava de: “Vnum os del

se deu [...] Y com molt Il·lustres y Reverents Senyors

ballador del anca, & quinque dentes, vnum caixal,

hagen entès que als 6del present mes,y any han

cum quodam tros de barra, item un tros del test

de obrir la Caxa de las Santas Reliquias pera

del Cap, novim clavi de ferrei”.

concedirne de las del Gloriòs Sant Cugat , que
estan juntas ab las del Gloriòs Sant Sever à la

El 1548, els beneficiats van veure

Parroquial Iglesia de Sant Cugat de Barcelona

ratificar el seu dret a exposar la relíquia

considerant, que ab un mateix gasto y una

però els canonges no van accedir
Aquestes

restes

es

duien

en

la

festivitat

commemorativa del martiri del sant i de la
translació, a l’altar de la capella de sant Sever
pròpia del col·legi on estaven durant l’octava. Els
canonges, però, van retirar el permís.
El 19 de juliol de 1548, els beneficiats van veure
ratificar el seu dret però els canonges no van
accedir. Així, diu el llibre, els beneficiats van iniciar
atencion

à

lo

dicho,

translació de dita Reliquia del Gloriós S. Sever [...]”.
Malauradament pels desitjos dels beneficiats, els
canonges van reforçar les seves gestions que
dificultaven l’esperada concessió.
La voluntat per aconseguir la relíquia de sant Sever
era

ferma

i

traspassava

les

generacions

de

beneficiats. El 10 d’octubre de 1674 es van adreçar a
l’arquebisbe Alonso de Sotomayor per incrementar
el ritual adreçat al sant en les seves festes. El 1691
es va iniciar la construcció de la capella situada a

una altra forma de procedir:
“En

mateixa profesiò del Il·lustre Capítol se poria fer la

estava

el

Clero

discurriendo modos, y aplicando diligencias, las

l’anomenada “davallada de santa Eulàlia”, al lloc on
la tradició situava la residència del bisbe Sever.

que juzgava importantes para conseguir vna

Aquest

Santa Reliquia del dicho su Patron, para venerarla

independència respecte al capítol de canonges de

temple

en su Capilla sin dependencia del Cabildo, de

la catedral.

quien experimentava no poco desabrimiento, en
que las suyas se llevassen à dicho Altar, hasta
averlo impedido del todo como dexamos dicho [...].
Al començament de 1628, els beneficiats van
adreçar petició escrita a l’abat i comunitat de Sant
Cugat del Vallès. Els havia arribat la notícia que des
del cenobi vallesà es concediria una relíquia de
sant Cugat a l’església parroquial de la qual era
titular a Barcelona:
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L’any 1705 els beneficiats, constituïts en capella i
col·legi de Sant Sever, van continuar amb el seu
esforç. La diplomàcia, al més alt nivell, es va posar
en

funcionament.

L’abat

de

Sant

Cugat

va

consultar la petició a la seva comunitat i van
resoldre

respondre

afirmativament

i

fer

el

lliurament:
“Executòse esta Resolucion en 23. de Abril con
grande solemnidad, sacando el Abad vestido de
Pontifical,

assistido

processionalmente

de

su

Cabildo y de otras Personas de grave autoridad:
Vn hueso, que es parte de una Canilla de una
Pierna de longitud tres quartos , y medio y un
poco mas de l’arca cubierta de terciopelo carmesi,
guarnecida de plata, sobre la qual ay vn medio
Cuerpo de plata del Glorioso San Severo, y dentro

oponerse con la mas possible actividad al culto

de ella sus Santas Reliquias con vna escritura de

publico de esta Santa Reliquia [...] Ha executado

letra

su idea el Cabildo hasta al presente, dando al

antiquissima,

que

dize:

Sancti

Severi

Episcopi, & Martyris”.

publico el referido Papel con titulo de Relevantes

El 5 d’octubre d’aquell any, qui havia iniciat la

Motivos,

resolutiva intervenció Francesc Antoni Fernández

entre las Personas mas graves, y de conocida

de Velazco i Tovar, cavaller de l’orde de Sant

literatura, y entre los Prelados de las Santas

Jaume, del Suprem Consell de Guerra, i aleshores

Religiones; pero ninguno ha dirigido al Prior, y

virrei i capità general del Principat, va pagar un ric

Dean del Cabildo de Monges del Monasterio de

reliquiari on, el 5 d’octubre, es va col·locar la

San Cucufate, ni à los Administradores del Colegio

canyella del sant i posteriorment es va lliurar al

de

col·legi del beneficiats.

irrelevancia”.

Després de prendre possessió del càrrec episcopal,

La

l’any 1716, el bisbe Diego de Astorga y Céspedes va

acabava amb una afirmació molt clara: “Esta es la

examinar la relíquia, amb coneixement de les

verdadera,

objeccions dels canonges de la catedral, va aprovar

passando à evidenciar lo insubsistente de los

i permetre l’exposició i veneració pública de la

motivos, que ha excitado el Cabildo, para mayor

resta

claridad

de

sant

Sever.

Seguidament,

es

van

etc.

San
part

Halo

Severo,

distribuido

que

introductòria
y

se

deven
i

puntual

divide

manifestar

d’exposició

relacion

esta

generosamente

del

dels

su
fets,

hecho.

Manifestation

en

Y

los

organitzar les manifestacions devotes que es creia

Capitulos siguientes”.

corresponent a la tan apreciada joia.

Quatre apartats van servir als components de la

Aquests fet no van calmar els ànims dels canonges

capella i col·legi de Sant Sever per defensar-se de

de la catedral, al contrari:

les acusacions i suposades falsedats que el capítol

“Entendiólo el Cabildo de Canonigos de la Santa

de canonges havia escrit en contra seva:

Iglesia de Barcelona dia 16. de Mayo por la

Capitulo Primero. Que en el monasterio de San

mañana, y tuvose por tan gravemente ofendido,

Cucufate

que luego se dixo ( y fue verdad ) aver resuelto

Reliquias del Señor San Severo.

despues
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En aquesta secció es rebutjava l’afirmació que

“[...] en las fiestas mas solemnes del año, como son

manifestava el suposat fet que totes les restes de

las de Natividad, y Resurreccion del Señor, y

sant Sever s’havien conduït a la seu barcelonina el

Assumpcion de Nuestra Señora, y otras , que se

1405 amb arguments diversos, alguns de difícil

celebran en el Imperial Monasterio de San Cucufat

comprensió com a prova contrària. Les conclusions

, se adorna el Altar Mayor de dicha Iglesia de

finals d’aquest capítol, però, asseguraven haver

tiempo antiquissimo, y que no ay memoria de

assolit el propòsit:

hombres en contrario, con los Cuerpos de los

“Concluyese pues con evidencia, no aver el Cabildo

muchos Santos, que se hallan, y veneran en dicho

con

Monasterio; y con singularidad con el Cuerpo del

algun

grado

de

prueba

justificado

la

conclusion, ha establecido por clarissima, y aun

Glorioso Obispo , y Martir San Severo [...]”.

sin dexar el menor escrupulo de duda de sus

Juntament amb aquesta afirmació, se’n feia una

motivos; esto es, de no aver quedado en la Iglesia,

altra de més contundent:

y Monasterio de San Cucufate porcion alguna de

“[...] porque en el mesino Monasterio despues del

las Reliquias del Cuerpo del Señor S. Severo; pues

año 1405. à los Devotos, que acuden у desean

no explica otros medios para justificarla, que los

venerar las Santas Reliquias, se las enseñan, y han

que acabamos de impugnar”.

enseñado, y entre ellas las del Glorioso Prelado, y

Capitulo Segundo. Que en la parte de la canilla,

esto

que con religioso culto se venera en la Iglesia de

s’aportava la referència de Jeroni Pujades (1568-

S. Severo de la presente Ciudad, es de una de las

1635) que a la seva obra Crònica Universal del

Canillas del Cuerpo del Señor San Severo Obispo,

principat de Cathalunya esmentava: “Y en temps

y Martir.

del Rey Don Marti de Aragò bona part del cos de

El segon apartat, complementava els arguments

Sanct Sever fonch transladat en la Sancta Seu de

de l’anterior on s’assegurava que la veneració a

Barcelona”(1).

sant Sever era ben viva al monestir de Sant Cugat

Capitulo Tercero. Que el muy Ilustre Abad y

del Vallès:

cabildo de Monges del Imperial Monasterio de

con

mucha

frequencia”.

Finalment,

San Cucufate, valida y licitamente concedieron la
Santa Reliquia. I que el Ilustrissimo Señor Don
Diego de Astorga y Cespedes, Meritissimo Obispo
de Barcelona, ha podido, y devia dar licencia de
exponerse al público culto y de continuarsele la
veneracion.
Que la consessión de la Santa Religuia fué y es
valida
En aquest cas, es rebutjava l’oposició expressada
pel capítol de canonges per invalidar el lliurament
de la relíquia, que en cap cas passava a ser objecte
de menys atenció sinó que s’augmentava la
veneració. Igualment, s’aportaven altres casos de
donacions en les quals, com era la que ocupava
l’afer, no havia estat emesa la llicència apostòlica.
Entre aquestes, es descrivien:
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“[...] el Monasterio de San Cucufate, el qual año

distribuyó muchas Reliquias del referido Prelado a

1628. concediò la Reliquia de San Cucufate al

las Personas, que componian entonces el Consejo

Rector, y Obreros de la Parroquial Iglesia de la

de Ciento de csta Ciudad, y à Otras”.

invocacion del mismo Santo de la presente Ciudad

L’autorització

[...] Año 1642, en 22. de Octubre diò tambien la

eclesiàstiques en la concessió de determinades

Reliquia de Santa Fé al Ilustríssimo Señor Don

relíquies existia, tal com es deixava constància

Pedro de Marçà Arzobispo de Paris. Y año 1705.

seguidament:

assimesmo concediò la Santa Canilla que se trata

“De suerte, que para la concession de Cuerpos

[...] En 19 de Março 1697 el Abad y Monges del

integros, ù de buena parte de ellos en esta opinion

Monasterio de Monserrate concedieron Reliquia à

se necessita de licencia Apostolica, para ser

la Villa de Sitjes (de la jurisdicion del Cabildo de

legitima, y valida: pero no por la donacion de una,

Barcelona) del Glorioso San Lino Papa y Martir [...]

ú otra Reliquia [...] porque la Santa Canilla, respeto

En el año 1698, en 4 de Noviembre el muy Ilustre

a las restantes partes del Cuerpo del Glorioso San

Cabildo de la Santa Iglesia de Gerona, assistiendo

Severo, que se veneran en la Iglesia de San

en la funcion el Ilustre Vicario General del

Cucufate, seria (digamoslo en estos terminos) cosa

llustrissimo Señor Obispo Don Fr. Miguel de

poca, aunque en si es un grande è inestimable

Pontich concediò à la Cofadria de los Jovenes

tesoro [...]”.

Carpinteros

erigida

en

la

Santa

Iglesia

de

de

Barcelona una Santa Reliquia. Esto es: Frustrum
ossis cruris rotunadam, quod fuit elisum ex
oddibus Sanctorum quatuor Martyrum Germani,
Justi,

Paulini,

&

Sicii,

qui

in

dicta

Ecclesia

Gerunden. venerantur , y fue colocada dentro vna
caxita, y visto el instrumento de la concession,
aviendo constado de la verdad, è idemptidad de
dicha Santa Reliquia el Ilustre Señor Doctor
Domingo Fogueras Canonigo, y Vicario General
Sede Vacante de la Santa Iglesia de Barcelona con
despacho de 18 del referido mes y año mandò, se
le continuasse, y diesse el culto publico [...] En 24.
de Abril 1699. el Ilustre Vicario General Señor
Doctor Joseph Romaguera (que lo era por el
Ilustrissimo Señor Don Benito.de Sala) decreta
fuesse dia festivo de precepto en la Villa de Sitjes,
el de la fiesta de San Lino ; y esto por ocasion de su
Santa Reliquia, que concedieron, como se ha dicho
el Abad, y Monasterio de Monserrate [...] El mesmo
Cabildo de Barcelona en el año 1701 en que se hizo
la translacion del Señor San Olaguer en la Capilla,
que oy existe con la grande pompa, solemnidad, y
Procession,

que avemos visto,

generosamente
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Per tant, els beneficiats treien les seves pròpies

La validesa de l’atorgament, segons el document,

deduccions:

tenia

“De lo que se concluye, que siendo la Santa

plenament correcta:

Reliquia,

los

"[...] fuè valida, y legitima la referida concession, y

Administradores una Parte de una de las Canillas

no padece nulidad alguna, por ser hecha en favor

del Glorioso San Severo, y de las muchas, que

de Persona Laica, como lo era el Señor Don

tienen, ý posseen de este Santo Cuerpo el Abad, y

Francisco de Velasco”. L’argument, però tenia

Monasterio

ser

continuïtat: “Ya porque la concession en realidad,

concedida gratuitamente à una Iglesia, y Colegio

y en substancia fue hecha á los Administradores

Eclesiastico, como por fer punto de Reliquias. Y

de la Capilla, y Colegio de San Severo, aunque el

amas por ser cosa poca respeto del Cuerpo, y de

instrumento expresse á Don Francisco de Velasco;

las Reliquias sobre dichas (si bien en sí es un

porque esto fue por ser el mediador entre el Abad,

tesoro sin preci , y de inexplicable estimacion) è

y Monasterio, y los Administradores, el qual quiso

importar la extencion, y augmento de la devocion

tan exactamente cumplir su mediacion, que la

del Santo, y no padecer, ni seguirse menoscabo

pidiò para s , para conseguirla con mas seguridad

alguno al decoro, lustre, grandeza, y devocion de

para los Administradores”.

la Iglesia, y Monasterio de San Cucufate ha sido, y

Aquesta maniobra tenia tota la justificació per als

es valida, y legitima la referida concession, aunque

beneficiats, ja que, en cap cas, estava prohibida la

hecha ‘inconsulto Summo Pontifice’”.

concessió de relíquies a un laic de religió catòlica.

Ateses les afirmacions proporcionades, es passava

En aquest punt, prenia força una nova declaració:

a considerar el següent:

“Que es legítimo el permiso o licencia que ha

“Que la concesión de la Santa Reliquia, que el

decretado

Abad y Monasterio de San Cucufate hizieron al

Barcelona Don Diego de Astorga y Céspedes, de

Excelentissimo Señor Don Francisco de Velasco,

exponerse al culto público la Santa Reliquia, y

fué valida”.

que no padece nulidad alguna”.

que

de

se

San

ha

concedido

Cucufate;

assi

a

por

prou

base

el

raonada

ilustrísimo

per

Señor

considerar-la

Obispo

de

Situació de l'església de Sant
Sever, prop de la catedral de
Barcelona
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“Deve tambien estarse en la intelligencia, que este
Santo es de los mas Antiguos, y siempre ha tenido,
como tiene su culto, y veneracion publica en esta
ciudad, y Diocesi, y en dicho Monasterio; assi antes
del año 1405 como despues, y hasta á nuestros
tiempos , es de los descritos en el Martirologio
Romano, y de él, y de sus Santas Reliquias le reza
Oficio, y celebra Missa en este Obispado , y aun su
Dia es Fiesta de precepto [...] Assi mesmo se
supone, que quando las Reliquias son de un Santo
Antiguo, y de aquellos, que ex reputatione Ecclesie
de tiempo antiquissimo se han tratado, y se tratan
por Santos, ù bien son de un Santo Canonizado:
entonces el oficio de los Señores Obispos, para que
El concili de Trento (1545–1563) deixava a mans dels

a las Santas Reliquias se les tributen cultos

bisbes de les diòcesis la facultat de permetre la

publicos, se reduce al examen, y averiguacion, de

veneració a les relíquies. Per aquesta raó, el permís

si la Santa Reliquia es, ò no de aquel Santo

atorgat pel prelat barceloní assolia una peça clau

Antiguo, ù Canonizado, que ya tiene su veneracion

de tot l’afer:

[...]”.

“Deve suponerse, que su Señoria Ilustrissima

D’aquesta

otorgó el referido permiso porque le constò

argumentalment els dubtes que havien abocat els

plenissimamente que la parte de la Canilla era y

canonges de la seu barcelonina:

fue de una de las Piernas del Glorioso Prelado su

“Porque en este caso no se llega à poderse percibir

Antecessor el Señor San Severo, y que fue extraida

la duda , pues no la ay, que la Santa Canilla sea

, ò sacada de una arca que se haIla en la Sacristia

del Cuerpo del Señor San Severo, ni tampoco, que

de la Iglesia del Monasterio de San Cucufate con

à este se le deva el culto publico, y veneracion, que

una cabeça de plata, dentro de la qual están las

hasta al presente se le ha tributado, ni se trata de

Reliquias del Señor San Severo, que se veneran en

dar culto á nueva Reliquia de alguno, que no sea

dicho Monasterio con una inscripcion, rotulo de

reconocido por Santo; ni assi mesmo de quitar

letra

algun abuso, que es lo que previene el Sagrado

antiquissima,

que

dize:

Sancti

Severi

manera,

s’anaven

eliminant

Episcopi, & Martiris, como parece del despacho”.

Concilio”.

Com passava en molts casos de sants i santes de

Capitulo Quarto. Que solamente ha avido hasta el

l’antiguitat tardana, dels quals es coneixia la vida i

presente un San Severo, que aya sido Obispo de

martiri a partir de fonts indirectes, dels relats fixats

la Santa Iglesia de Barcelona, martirizado en el

en la tradició repetida per generacions, moltes

Campo Octaviano

vegades en format de llegendes, s’havia concedit

El capítol que tancava el document estava dedicat

una

a desacreditar la idea de l’existència de dos sants

canonització

anomenada

equivalent

o

canonització extraordinària. Establerta per Benet

amb el nom de Sever i així s’afirmava:

XIV

culte

“[...] en la Iglesia de Barcelona solamente ha avido

immemorial. En el cas de sant Sever, també

un San Severo hijo desta Ciudad, que padeció el

s’expressava la seva veneració pretèrita:

Martirio en el Castillo de Octaviano cerca los años

(1675-1758),

es

fonamentava

en

el
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480, con quatro Sacerdotes sus Compañeros, y

Campo

Hemeterio Labrador”.

Compañeros suyos, y Emeterio Labrador”.

Els canonges, amb el propòsit de crear més

I s’acabava amb una proclama no exempta de

embolics, es basaven en autors que actualment

triomfalisme:

són plenament desacreditats, com Juan Tamayo

“Aumenten pues el muy Ilustre Cabildo, y el

de Salazar (1602-1661) o Jerónimo Román de la

Reverendo, è Insigne Colegio de los Beneficiados, y

Higuera (1538-1611) entre d’altres. Igualment, es feia

exalten los cultos, glorias, y nombre de su grande

cas a Joan Corbelló que va redactar un martirologi

Prelado

basat en els anomenats falsos cronicons, dels quals

devotione

els

dissoluta [Fe sincera, devoció meticulosa, alegria

dos

primers

autors

van

ser

els

màxims

Octaviano

el

Señor
sollicita,

San

quatro

Severo:

hilaritate

Sincera

grata,
que

non

comú a l’època, els beneficiats rebutjaven les

Mellifluo Bernard: Salva in òmnibus".

aportacions

La signatura es va fer a Barcelona el 20 d’agost de

que

relaxada],

sed

fide,

benvinguda,

pseudohistoriadors

no

Sacerdotes

exponents i reconeguts falsaris. Amb un encert poc
de

però

con

dize

el

1718.

ocasionalment havien fet fortuna.

Els beneficiats rebutjaven
aportacions de pseudohistoriadors
En els darrers paràgrafs del volum signat pels
beneficiats, es feien constar les conclusions i
deliberacions més fermes:
“De lo que hasta aqui se ha referido, resulta averse
convencido, que los motivos esparcidos por el
Cabildo,

à

quienes

notoriamente

llama

Relevantes

Irrelevantes,

y

del

son
todo

insubsistentes; pues en ningun grado de prueba
los ha justificado, y se ha hecho patente lo
contrario: esto es, aver quedado, y existir Reliquias
del Cuerpo del Glorioso. Obispo, y Martir San
Severo, en el Monasterio de San Cucufare, ser una
de ellas la porcion de la Santa Canilla, que con
culto publico se venera en la Iglesia de su
invocacion

en

esta

ciudad.

Tener

toda

su

valididad, y no padecer sombra de nuidad los
actos de su concession , ò donacion gratuita, y el
del permisso, y licencia, que ha otorgado el
Ilustrissimo

Señor

Don

Diego

de

Astorga

y

Cespedes Dignissimo Prelado de Barcelona, de
exponerse á la publica veneracion. Y el no aver
existido mas, que un San Severo Obispo de
Barcelona mártirizado en 6 de Noviembre en el
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Enrique Flórez es va fer ressò del conflicte generat al
voltant de la relíquia de sant Sever, l’oposició del capítol
catedralici, i la resolució en favor dels beneficiats:
“El mateix havien qualificat abans els Canonges de
Barcelona,

que

l'any

1623

segons

Caresmar,

van

escriure a l'Abat de Sant Cugat sobre que no donés als
Clergues del Col·legi de Sant Sever de Barcelona la
Relíquia del Sant que pretenien. Però finalment la van
aconseguir l'any de 1705 per afany del Virrei i Capità
General de Catalunya Don Francisco de Velasco i Tobar,
i va ser un os que és part d'una tíbia, ò canella de la
cama, de llargària tres quarts i mig, i un poc més, com
diu l'Escriptura feta en català à 23 d'abril del 1705
publicada a Caresmar. Després el Senyor Don Diego
d'Astorga, essent Bisbe de Barcelona, va declarar el 22
d'abril del 1718 la identitat d'aquesta Relíquia, per al
culte públic en què dignament és venerada”.(2)
Així, també es dedueix de les paraules de Jean Croisset
en l’edició de 1863 de la col·lecció Año cristiano:
“El col·legi de Sant Sever de Barcelona té també relíquia

Drets reservats © Guillem F. Gel - Catedral de Barcelona

del seu sant patró, que va obtenir de l'abat de Sant
Cugat l'any de 1705, per especial interès del virrei de
Catalunya D. Francisco Velasco y de Tobar, i la identitat
del qual per al culte públic, en què dignament és
venerada, va declarar el bisbe D. Diego de Astorga”.(3)
Després d’un debat intens, amb arguments a favor i en
contra de les dues parts, finalment la relíquia va rebre
el gest de reverència dels devots del bisbe màrtir de
Barcelona.

Notes:
1

Pujades,

Jeroni.

Crònica

Universal

del

principat

de

Cathalunya. Barcelona: Casa de Hyeronim Margarit, 1609,
[llibre 6è, cap. 31], f. 283r
2 Flórez, Enrique. España sagrada. Madrid: En la Imprenta de
Don Antonio de Sancha, 1775, v. 29, p. 74
3 Croisset, Jean. Año cristiano. Barcelona: Librería religiosaImprenta de Pablo Riera, 1863, p. 105
Dues imatges actuals de la relíquia de sant Sever, objecte de la
disputa. Drets reservats © Guillem F. Gel - Catedral de Barcelona
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Les pellofes de
Sant Sever
Les pellofes, també anomenades
pellerofes o ploms, eren unes
peces de metall semblant a les
monedes per l’ús, però amb
formes variables que servien per
als

pagaments

membres

de

comunitats
els

entre

diferents

religioses.

pactes

que

l’assistència

a

els

Segons

s’establien,

les

cerimònies

religioses i actes litúrgics, els
participants en rebien d’acord
amb el valor de cadascuna. Al
final del període, generalment,
mensual,

es

moneda

en

canviaven
curs

i

per

de

tipus

corrent.
A la segona meitat del segle XIV

un

ja

estan

pellofes

i

escut,

emblema

o

motiu

de

caràcter

religiós”.

documentades

les

Generalment, aquest símbol anava acompanyat pel valor

el

va

assignat i, més ocasionalment, l’any d’emissió.

seu

ús

es

incrementar entre els segles XVI

La comunitat de beneficiats de Sant Sever, probablement

i XVIII. La seva existència va anar

per influència de la seva inicial pertinença a la catedral de

desapareixent en el transcurs

Barcelona, van encunyar pellofes des de 1619 i se’n van fer

del segle XIX i principis del XX.

en 1700, 1732, 1746 i 1833. Sobre una fina placa de llautó

Marta Campo, Albert Estrada-

daurat s’imprimia en una sola cara.

Rius

una

El reconeixement de l’atribució a la comunitat era molt

afirmació de gran interès per al

directe. L’emblema representat al centre de la peça de

cas de les pellofes de Sant Sever:

forma circular o ovalada estava constituït per una mitra

“La iconografia de les pellofes

episcopal, recordant la dignitat de bisbe de sant Sever, i

estava molt condicionada pel fet

tres claus que recordaven els instruments de martiri que

que

a

el van dur a la mort en ser-li clavats al cap. Aquests

d’una

mateixos símbols formen part de la decoració escultòrica

institució religiosa. Per aquesta

de la façana del temple, justament dessota de la fornícula

causa, molts exemplars mostren

amb la imatge del sant.

i

Maria

estaven

circular

en

Clua

fan

destinades
l’àmbit
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Pellofes de diferents anys
amb el símbols de sant
Sever que consten a l'escut
de la façana de la seva
església barcelonina

Fonts:
Crusafont, Miquel. La moneda catalana
local

(S.

XIII-XVIII).

Barcelona:

Societat

Catalana d’Estudis Numismàtics filial de
l’Institut d'Estudis Catalans: Diputació de
Barcelona, 1990, p. 110, 390-391 (reproduïdes
a la pàgina 391 amb la numeració 1287 a
1304)
Museu Nacional d'Art de Catalunya. Guia
numismàtica [autors: Marta Campo, Albert
Estrada-Rius,

Maria

Clua

i

Mercadal].

Barcelona: MNAC, 2004, p. 174-176, 180-181
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SANTA ROMANA, ANTIGAMENT VENERADA A L'ESGLÉSIA
DE SANT FRANCESC DE PAULA DE BARCELONA
Redacció.- L’església parroquial de Sant Francesc
de Paula de Barcelona, hereva del desaparegut
Orde dels Mínims, a primers de juliol de 1846 va
rebre les relíquies del cos de santa Romana. Temps
abans s’havien extret de les catacumbes de Santa
Agnès, a la ciutat de Roma, i havien estat
reconegudes com les restes d’una nena màrtir. El
nínxol estava tapat amb una llosa on hi havia una
palma gravada, símbol martirial, i les paraules
Romana in pace.
Els ossos, disposats correctament i recoberts de
cera, es van col·locar en una urna. Es tractava d’un
dels molts corpus sanctus que van rebre veneració
a les esglésies i temples de la cristiandat. La
imaginació de religiosos, o de l’artista que va
recrear la figura, li va “provocar” una ferida a la

urna original va ser col·locada en una capella de

banda dreta del coll per atribuir-la a la causa

l’església. Aleshores, es va establir que el dia de la

violenta de la seva mort.

seva festivitat seria el primer diumenge de juliol. El

Fra Joan Vilademunt, de l’orde esmentat i resident

papa Gregori XVI, segons sembla, va procurar

a la capital italiana, en va fer donació a l’església

concedir indulgència plenària a qui fes veneració

que havia format part del convent de la seva

de les relíquies en el dia indicat.

comunitat. El rector de la parròquia de Sant

L’església va patir els efectes anticlericals de la

Francesc de Paula va rebre l’obsequi amb gran

Setmana Tràgica, el 1909, així com un incendi el

satisfacció. Abans de la recepció, es van celebrar

1936. Possiblement, en el primer d’aquests fets, el

oficis solemnes durant tres dies. Quan les relíquies

cos de santa Romana va desaparèixer. L’església,

van arribar a destí, i després del reconeixement

també ho va fer, el 2002, quan va ser enrunada per

dels documents i segells que portava, la mateixa

a l’ampliació del Palau de la Música.

Estampa i tridu publicat el
1847 dedicats a santa
Romana
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SANT DESIDERI, VENERAT A MATARÓ MENTRE
ESPERAVEN LES SANTES
Redacció.- A finals del segle XVII, els feligresos de
Mataró volien unes relíquies de sants. Feia uns
anys que pretenien les restes de santa Juliana i
santa Semproniana, suposades deixebles de sant
Cugat que restaven al monestir vallesà. Els precs i
nombrosos intents per apropar-les a la seva “ciutat
natal” tardarien algunes dècades a donar fruit.
Mentrestant,

en

plena

efervescència

de

la

religiositat barroca impulsada pel redescobriment
de les catacumbes romanes, proporcionava cossos
sants a moltes parròquies catalanes. Aquestes,
deleroses de comptar amb un intercessor celestial,
els

acollien

i

convertien

en

nous

patrons

i

protectors dels fidels de la contrada.
És així com, el 16 de maig de l’any 1686, el jesuïta
Tomàs Muniesa va lliurar les restes sagrades de
sant Desideri a Mataró. Li havien estat concedides
pel papa Inocenci XI uns tres mesos abans després

A sant Desideri se’l va suposar lector de les

d’extreure-les del cementiri de de Calepodi, a la Via

escriptures sagrades en els oficis presidits per sant

Aurèlia de Roma. Els síndics de la ciutat Josep

Gener, bisbe i màrtir, patró de Nàpols. Desideri

Palau, Joan Pou i Jeroni Fornells les van rebre amb

hauria

joia i les van dipositar a l’església parroquial de

enterrat a Roma. Això hauria passat al voltant de

Santa Maria on, ben aviat, se li va construir un altar

l’any 305 en la darrera persecució als cristians

i es va constituir una confraria en el seu honor.

decretada per l’emperador Dioclecià.

rebut,

també,

martiri

i

posteriorment

I FA 250 ANYS QUE VAN ARRIBAR LES SANTES...
El 25 de juliol de 1772, després de gairebé un segle de
reclamar-les,

les

relíquies

de

santa

Juliana

i

santa

Semproniana ֺ—conegudes com les Santes— van arribar a la
ciutat de Mataró des del monestir de Sant Cugat del Vallès.
El 1664, el frare de l’Orde dels Mínims Joan Gaspar Roig i Jalpí
(Blanes, 1624 - Manresa, 1691), influït pels anomenats falsos
cronicons i la historiografia sotmesa a la inventiva dels seus,
havia afirmat que eren originàries de la ciutat maresmenca.
Des de l’obtenció de les desitjades restes, la fama de sant
Desideri va quedar eclipsada i va passar a un segon ordre.
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RELÍQUIES DELS SANTS MÀRTIRS DE LA LEGIÓ TEBANA
Redacció.-

L’imaginari

popular

cristià,

quan feia referència a l’època dels màrtirs
de

l’antiguitat

considerar
nombrosos

tardana,

l’existència
als

quals

necessitava
de

grups

assignar

certes

relíquies venerades. En el cas de les
santes,

el

recurs

per

assolir

aquest

objectiu es va trobar en les anomenades
Onze Mil Verges martiritzades a Colònia
(Alemanya) l’any 304. En el cas dels sants,
es va recórrer a un grup de soldats que
formaven la Legió Tebana.
Aquest cos de l’exèrcit romà formava part
de la guarnició de la ciutat egípcia de
Tebes que havia abraçat la fe cristiana. A finals del

Poblacions principals amb relíquies dels Sants Màrtirs de la Legió tebana

segle III o principis del IV, els emperadors Dioclecià

El nombre indeterminat dels màrtirs de la Legió

i Maximià, especialment aquest darrer, va enviar

Tebana,

aquesta legió a sufocar la revolta a les terres

l’assignació de noms i de funcions d’acord amb els

helvètiques d’Agaunum. Entre el tumult també hi

interessos del lloc de devoció.

havia cristians i els legionaris es van negar a

El comandant i principal militar és conegut com a

combatre’ls. Quan es va fer evident que la

sant Maurici al qual se li sol afegir “d’Agaune”;

motivació de la negativa era de tipus religiós i que

altres legionaris amb devoció a Catalunya eren

els soldats també eren seguidors de Crist, van ser

l’oficial Càndid de Tebes, el banderer Severí,

executats.

l’alferes Víctor.

proper

als

4.800

membres,

afavoria

Llista de suposats màrtirs de la Legió Tebana
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Sant Maurici

Sant Fruitós”. A dins, i amb l’objectiu de fer

Les relíquies de sant Maurici són presents en

inventari de les restes santes que hi havia, es van

territori de parla catalana des de l’alta edat

localitzar les cendres de Sant Fruitós i altres restes

mitjana. El sermó del monjo Garsies, en tractar de

de Sant Maurici i Santa Agnès. Amb una imponent

Sant Miquel de Cuixà, ja esmenta “reliquiae sancti

processó es van dur, el 30 d’agost, al nou temple

Mauritii”. Una referència més indirecta, però de

manresà.

gran vàlua en aquest article per la idea col·lectiva
que ofereix, és la tramesa de “[...] reliquie ex
legione sancti Mauritii” que va fer el biosbe Oliba a
Sant Marcel de Planès (Planoles, Ripollès). I al
monestir de sant Esteve de Banyoles, el 1086 i el
1089 s’hi dipositen restes de “Sent Maurici”.(1)
Al segle XIV es tenen notícia de la presència de
relíquies de sant Maurici a l’església parroquial de
Sant Fruitós de Bages, que, originalment, devien
ser al monestir de Sant Benet. Aquestes restes
sacres, juntament amb les de santa Agnès i sant
Fruitós, es van conduir a l’església, avui col·legiata
basílica, de Santa Maria de Manresa. Quan es va
acabar l’edifici de la seu, el 1372, es va considerar
necessari que la nova construcció religiosa havia
d’acollir, com era habitual, algunes relíquies
sagrades d‘algun sant o santa de renom. El Dr.
Josep M. Gasol (2) resumia l’adquisició de les
restes: “[...] tenint notícia que al veí poble de Sant
Fruitós

de

Bages

eren

tingudes

amb

poca

reverència les restes de diversos màrtirs –entre els
quals,

el

demanar

titular

de

que

la

parròquia-

aquestes

acordaren

relíquies

fossin

traslladades a la Seu”. Una comissió de prohoms
manresans va acudir al legat pontifici a les terres
de la Corona d’Aragó amb la petició, el qual els va
concedir els seus desitjos i els va lliurar una carta
per al bisbe de la diòcesi. Sant Fruitós depenia, en
aquelles dates, del monestir de Sant Benet i els
monjos es van oposar a lliurar-li les relíquies. “No
obstant

l’amenaça

de

penes

canòniques

als

santfuitosencs o altres que s’hi oposessin –
continuava el Dr. Gasol-, el delegat episcopal va
veure’s obligat a forçar les portes de l’església de
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Sant Càndid

tradicional i simbòlic, el Pantrocràtor, i de l’altra un

Les relíquies de sant Càndid, presents al monestir

model

de Sant Cugat del Vallès des de l’alta edat mitjana,

degollació dels sants [Maurici i Càndid] i els

pertanyien a un oficial de la legió tebana. Ben

soldats {de la legió Tebana] i sant Jaume presidint

poca cosa se sap de la seva biografia. Jean

l’assemblea.(5) Les mides són 75,7 x 122,5 x 45,5

Croisset indica que va ser sacrificat just després de

cm. Vegeu la imatge.

narratiu

i

innovador:

l’escena

de

la

sant Maurici, per la seva categoria militar, i afegia:
“El cos del gloriós sant Càndid, després de

Sant Severí

centenars d'anys, va ser portat al monestir de Sant

La presència de sant Severí a Sant Pere de Torelló

Cugat del Vallès, al Principat de Catalunya, on Déu

és un fet ben documentat. Cal situar-la, tot i que

per la seva intercessió ha fet grans miracles,

tardanament, en l’increment de la religiositat

foragitant els dimonis dels cossos humans, curant

popular impulsada pel concili de Trento (1545 –

a molta gent que patia febre, donant vista als cecs,

1563) i promoció de la devoció als sants i les seves

curant a altres de mal de cap, i obrant altres grans

relíquies. En aquella època, coincidint amb el

meravelles; miracles que es trobaven en un llibre

redescobriment de les catacumbes romanes, van

antic

arribar

del

testimonis,

monestir,
i

escrits

tots
amb

autenticats
aquella

amb

admirable

a

una

gran

majoria

de

parròquies

catalanes, les restes de cristians que hi havien

senzillesa dels antics”.(3)

estat enterrats i que passaven a venerar com a

La invenció o prodigiosa troballa del cos del sant,

màrtirs. Ho van fer de la mà d’insignes religiosos

després de molt de temps de desconèixer on es

que,

trobava, es va fer el 7 de maig de 1292 a la capella

prohoms per la seva comunitat d’origen. A Sant

de sant Miquel de l’església del monestir. La

Pere, aquesta funció la va exercir Mn. Francesc

llegenda explica que una dona endimoniada va

Parés, frare dominic, que l’1 d’abril de 1752 havia

indicar el lloc. (4)

obtingut unes relíquies de sant Severí de mans del

El Museu Nacional d’Art de Catalunya preserva

papa Benet XIV. Les restes eren una gran part del

l’urna que havia acollit les relíquies de sant Càndid

fèmur de la cama i les va lliurar a la parròquia de

al monestir de Sant Cugat del Vallès que es devia

Sant Pere el 17 d’agost del mateix any. Sant Severí

elaborar amb motiu del descobriment de cos.

era considerat el banderer de la legió tebana. (6)

per

la

seva

condició,

eren

considerats

Núria de Dalmases en va fer un aurada descripció
a Catalunya romànica: “ L’urna té forma de
paral·lelepípede i una conberta amb dos vessants
en angle dièdric, amb relleus daurats al pastillatge
al·lusius a la vida i el martiri dels sant”. A més
d’altres inscripcions, en destaca la que indica l’any
i la titularitat de les relíquies: “anno: domini: M: CC:
XC: nonas: mai: invenció: sacratissimi: corporis: sci:
candidi: militis: xps el mris”. Les imatges que s’hi
veuen, en paraules de la historiadora de l’art,
combinen diverses escenes: “[...] tenim d’una
banda

una

representació

d’un

contingut

Església de Sant Pere de Torelló on es venerava sant Severí
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Sant Víctor

l’Arxiu

L’any 1655 es van extreure de les catacumbes

novembre de 1655 el camprodoní Pere Benet

romanes de Sant Calixt al costat de la Via Appia

Atxer, prevere i canonge de Barcelona, va rebre les

Antica les restes que es van atribuir a sant Víctor,

relíquies de sant Víctor, per donar-les al seu

sant Càndid i sant Fortunat. Com era costum en

germà, també camprodoní, Pere Joan Atxer,

aquestes excavacions amb finalitats pietoses, el

canonge penitenciari de la seu barcelonina.

desconeixement nominal a qui pertanyien les

Les restes es van dipositar en una caixa de fusta

suposades relíquies, feia que se’ls assignés un

blanca, segellada pel cardenal que n’havia fet

nom amb un significat adequat per a un màrtir.

cessió en nom del pontífex. Vuit dies després, el

Victoriós, candorós i afortunat devien semblar

vaixell que la transportava va fer port a Salou, ja

adjectius ben adequats.

que per un fort temporal no havia estat possible

La biografia d’aquest sant Víctor és totalment

fer-ho a Barcelona. L’endemà, però, el temps havia

desconeguda i les relíquies tampoc es poden

calmat i va poder refer camí i desembarcar a la

relacionar amb cap dels sant Víctor reconeguts en

ciutat. Després d’estar-se un temps al convent de

el santoral. Per aquesta raó, molt possiblement, es

la Santíssima Trinitat, al carrer Ferran, es va

va fer ús d’una estratègia utilitzada en moltes

traslladar el reliquiari a la casa dels dos canonges

ocasions:

situada al carrer Paradís, a tocar de la catedral.

atorgar-li

la

personalitat

d’un

dels

Parroquial

de

Camprodon.

El

12

de

soldats de la llegendària legió tebana capitanejada

Després de l’ocupació, per les tropes franceses, de

per sant Maurici.

Camprodon, en els anys posteriors a la Guerra dels

Oriol Molas i Grau (7) va detallar la història de sant

Segadors, els germans Atxer van decidir lliurar

Víctor a partir d’un volum manuscrit dipositat a

sant Víctor a la seva parròquia nadiua. La indicació
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que van proporcionar era la de celebrar una missa

principals festes del sant: el 22 de setembre, el 23

anual el 13 de setembre. Aquest desig, però, no es

de gener i el 19 de juliol, commemoració de

va complir amb exactitud i la missa, segons

l’arribada de les relíquies a Camprodon.

èpoques, es va celebrar el 19 de juliol –dia que

L’entrada de l’exèrcit francès a la vila, el 4 o 5

commemorava l’arribada de les relíquies del sant a

d’octubre de 1793, va comportar un fort ensurt als

la població–, el 21 de juliol, el 21 de setembre i,

devots de sant Víctor. Els soldats van saquejar

posteriorment, l’endemà.

l’església parroquial. Sortosament, es van localitzar

La possessió efectiva de les relíquies per part de la

les relíquies a tocar de l’edifici, però el reliquiari

parròquia de Camprodon, però, no es va fer fins al

estava malmès i mancat de qualsevol element de

1698 quan Pere Pau Atxer, hereu dels dos

valor.

canonges, va resoldre atorgar físicament les

El declivi de la devoció a sant Víctor i la pèrdua del

sacres despulles. El 19 de juliol de 1698, les

protagonisme com a patró de Camprodon, segons

relíquies entren a Camprodon. A les 11 del matí, a

Oriol Molas, arrenca del pillatge francès de 1793

l’església de Santa Maria queden dipositades i se

quan, malgrat la suposada recuperació de les

celebra una missa de benvinguda.

relíquies, es va escampar el dubte de la seva

Les primeres actuacions dirigides a consolidar el

autenticitat. El fet que va precipitar el sant cap a

patronatge de sant Víctor van ser la construcció

l’oblit va ser l’atac de les tropes carlines el 22 de

d’un altar propi i la constitució d’una confraria. A

setembre de 1839. Aquell dia, coincidint amb la

finals d’any, ja s’havia enllestit un altar provisional i

Festa Major, bona part de la vila va ser destruïda

el 18 d’abril de 1700 ja es posava la primera pedra

per l’artilleria dels assaltants.

de l’altar permanent. La confraria, ben aviat, rebia

L’Arxiu

la concessió d’indulgències del papa Inocenci XII

conserva la documentació dels primers anys de la

que els fidels podien guanyar si participaven a les

confraria dedicada al culte i veneració a sant

Biblioteca

Episcopal

de

Vic

(ABEV)

Víctor a la població de Camprodon.(8)
Notes:
1 Ordeig, Ramon. Les dotalies de les esglésies de Catalunya
(segles IX-XII): volum IV (estudi). Vic: EH, 2004, v. 7, p. 184
2 Gasol, Josep M. La Seu de Manresa: monografia històrica i guia
descriptiva. Manresa: Caixa d'Estalvis de Manresa, 1978, p. 225 –
226
3 Croisset, Jean. Año cristiano: setembre. Barcelona: Libreria
religiosa. Imprenta de Pablo Riera, 1863, pp. 479-481
4 Domenec, Antoni V. Historia general de los santos y varones
ilustres en santidad del Principado de Cataluña. Barcelona:
Emprenta de Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1602, 92v-r
5 Dalmases, Núria de. “Urna de sant Càndid”, dins Catalunya
romànica. Barcelona: Enciclopedia Catlana, 1994, pp. 316-317
6 Dalmau, Agustí. L'essència de Sant Pere de Torelló : retalls i
fets de la seva història. Sant Pere de Torelló : Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, 1994, p. 188-189
7 Molas, Oriol. “Els papers del sant” dins IX Assemblea d’Estudis
sobre el comtat de Besalú. Vol. 1, núm. 9 (2003), p. 119-135
8 Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV), Arxiu Parroquial de
Camprodon, P. 02 (confraria de San Víctor màrtir)/1
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EL MIRALL

LA PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 12 DE RELIQUIAE SANCTORUM
IN CATALONIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Dissabte 30 d’abril, el dia anterior a l’enviament
del

número

12

de

Reliquiae

Sanctorum

in

Catalonia, l’Auditori Roca del Museu del Ter de
Manlleu va acollir-ne la presentació.
L’acte, celebrat a partir de les 11 del matí, va
constar de dues parts diferenciades. La primera
contenia la conferència ‘La Vera Creu: essència i
presència de la principal relíquia’. Pocs dies abans
de la festivitat de la Invenció de la Vera Creu es va
fer un repàs a la significació d’aquesta important
relíquia i de la seva presència en terres catalanes.
La segona part era la presentació del número 12 i
es va avançar aquells temes que hi constaven i
que

els

subscriptors

sabrien

l’endemà.

La

participació del públic va permetre conèixer noves
informacions i aprofundir en alguns dels aspectes
tractats.
Una exposició efímera de relíquies eternes va ser
present durant tota l’activitat amb una mostra de
diverses relíquies i de diferents formats. Els
presents es van interessar per alguns exemples.
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
LA COMMEMORACIÓ DE L’ARRIBADA DEL
BRAÇ DE SANTA TECLA VA COMENÇAR A CONSTANTÍ
Redacció.- Enguany, uns mesos després de la data
precisa que es va posposar a causa de la
pandèmia, es van iniciar els actes de celebració
dels set segles de la presència del braç de santa
Tecla a terres tarragonines.
La crònica constata que el 1321, la relíquia es va
custodiar a Constantí fins a la data de fer la
multitudinària

processó

que

la

conduiria

a

Tarragona. Per aquesta raó, el nucli constantinenc
va acollir el primer esdeveniment per evocar el fet
d’època medieval.
Víctor Rodríguez, a Catalunya Religió, va recollir
un dels fets més emotius, que va tenir lloc durant
la missa presidida per l’arquebisbe de Tarragona,
Joan Planellas : “Arribat el moment de presentació
de les ofrenes per part dels nens que es preparen
per a la primera comunió, el rector de Constantí,
Antoni Pérez de Mendiguren, ha comunicat una
sorpresa als assistents: ‘El capítol de la Catedral de
Tarragona ha volgut fer donació d’un tros de la
relíquia

de

Santa

Tecla

a

la

parròquia

de

Constantí’. Una notícia que ha estat rebuda amb
un

aplaudiment

entusiasta

per

part

dels

feligresos, que han pogut contemplar el nou
reliquiari que podrà venerar-se a la parròquia”.

Reliquiari i relíquia
obsequiada a Constantí.
Foto Víctor Rodríguez
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
Diversos articles publicats en mitjans escrits
d'abast general i local amb les relíquies com a
temàtica
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AGENDA

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

PROPER NÚMERO: 2 D'OCTUBRE DE 2022
Dossier: EL BISBE JOSEP TORRAS I BAGES I LES RELÍQUIES
Relíquies al territori: EL PLA DE BAGES (2)
El reliquiari: L'URNA DELS SANTS MÀRTIRS DE MURA
50 ANYS DEL COS DEL BEAT BONAVENTURA GRAN A RIUDOMS
LA HISTÒRIA DE LES RELÍQUIES D'UN QUADRE-RELIQUIARI

Relíquies de:
Les Santes Masses de Saragossa
Santa Reperada de Begur
Sant Galderic

AMB LES SECCIONS HABITUALS I MOLT MÉS,...

SUBSCRIPCIÓ GRATUÏTA A:

SUBSCRIPCIÓ REVISTA

Voleu accedir i descarregar números anteriors?
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Tríptic "Visitar relíquies"
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