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EDITORIAL

SINÈRGIES GENERADES PER
LES RELÍQUIES DE SANTS
a presència de les relíquies de sants i el seu estudi és un aspecte que, malgrat que no
ho sembli, està incorporat a la nostra cultura. Certament, no es pot entendre com és el
poble català sense tenir present l’element religiós catòlic i, encara que sigui en una petita
part, la devoció a les relíquies.
Sens dubte, hi ha qui considera les relíquies com un fenomen caduc, desaparegut, sense cap
incidència en la nostra vida. Molt possiblement sigui així i, per suposat, es pot prescindir totalment
d’aquest aspecte i obviar-ne l’existència.
Aquesta volguda ignorància, però, abandona alguns dels pilars que han definit la humanitat. Si bé és
molt difícil destriar entre les imposicions culturals històriques, destriar les beneficioses de les nocives,
sempre és bo un sincer exercici d’introspecció. Aleshores, potser sorgiran aquelles estructures
antropològiques que van generar la idea d’eternitat i de superar la mort física.
L’assoliment de l’esquer de superar l’aparent insuperable decés, plantejat per moltes religions,
adquireix la materialitat en les relíquies de sants. L’atribució de les capacitats assignades al propietari,
desaparegut del món físic, a través d’unes substàncies, pot ser la idea més aproximada a la
immortalitat. És la imatge que pot considerar que ningú mor mentre és recordat.
Potser, per aquesta proximitat etèria, les relíquies permeten crear sinèrgies amb diferents activitats
de la vida. Aquest és el tercer número d’aquesta revista que es presenta amb una primera pàgina
elaborada per una o un artista. En cada cas la proposta, incitada o voluntària, ha permès visualitzar
com les relíquies mantenen una significació per a moltes persones que, al marge de la pràctica
religiosa habitual, creuen que dins seu hi ha el pòsit ancestral que representen aquestes restes sacres.
Aleshores, des de la necessitat expressiva individual, apareixen diferents models de representació.
Per aquest motiu, reitero el meu agraïment a Pol Robles, Montse Ginesta i Txell Malapell que han
accedit molt amablement a concedir la seva visió i donar forma i visibilitat al concepte relacionat amb
les relíquies de sants.
Aquesta és una sinèrgia que aporta un gran valor a la revista i que suggereix continuar...
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LES RELÍQUIES ALS ALTARS (1)
Redacció.- L’altar és, sens dubte, un dels elements

costats i la de la taula sostinguda per un, quatre i

imprescindibles de tot temple catòlic destinat a

fins cinc pilarets, fou la més comú, introduint-se cap

celebrar-hi l’eucaristia. Aquest aspecte constatat ja

al VII la disposició semicircular, massissa o alçada

des

reconèixer

per tres petits suports. El material empleat era la

plenament en territori de parla catalana a l’alta edat

pedra o el marbre a voltes cobert de metall, essent

mitjana. Joan Duran-Porta inicia la seva exposició

excepcional l'ús dels altars de fusta [...] Per la

sobre la importància de l’altar en les esglésies

construcció d'altars moltes vedades s'aprofità algun

d’època romànica amb aquesta afirmació: “L’altar és

marbre antic, pedestal o cippus funerari, sobre el

el centre simbòlic de l’església romànica, l’element

que es feia reposar la pedra horitzontal que feia les

que capitalitza la pràctica del culte i entorn del qual,

vegades d'ara”.

o dins el qual, es guarden les santes relíquies”.(1)

El bloc que servia per alçar la taula horitzontal

Per a les consagracions d’esglésies i de temples

esdevenia el lloc idoni per dipositar-hi les relíquies:

destinats al culte cristià, ben aviat es va establir que

“En aquests sòcols s'hi obria una petita cavitat, dins

els altars on se celebraven les cerimònies havien de

la que s'hi col·locaven les relíquies dels màrtirs del

contenir relíquies de màrtirs. Aquesta era una forma

Senyor o benaventurats, gravant-s'hi ben sovint

de recordar que allà es feia memòria del sacrifici de

inscripcions que consignessin de qui pertanyien les

Crist

màrtirs.

relíquies, i notables indicacions amb dades de gran

Igualment, es perpetuava, simbòlicament, els rituals

importància per la cronologia” [...] “El dipòsit de les

que es feien en els primers temps sobre els seus

relíquies estava obert en la part anterior del suport

sepulcres. Mn. Josep Gudiol va detallar els principals

de l'ara o en la mateixa ara, anant tapada aquesta

formes d’aquests altars dels primers segles i fins a

cavitat amb una làpida molt ben ajustada”. (2)

l’alta edat mitjana:“Els altars sobre els que devia

Aquest espai condicionat per a la recepció de les

celebrar-se el sant sacrifici continuaren subsistint en

relíquies prenia el nom de sepulcre (sepulcrum).

les formes que des de finals del segle IV s'havien

Josep Braun en va fer la següent definició: “Petit

usat. À jutjar pels exemplars que ens queden, sinó

reconditori [...] en el qual el bisbe, en consagrar

en nostra terra en altres llocs del món catòlic,

l’altar, col·loca relíquies que tapa amb la petita llosa

podem dir que la forma cúbica o tancada per tots

de pedra (sigillum)”.(3)

dels

com

primers

s’havien

segles,

es

sacrificat

pot

aquests

Diferents tipus d'altars d'època romànica i lloc reservat per a les relíquies
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Reconditori per a les relíquies

diverses

Les relíquies en aquests altars romànics acostumen

possibilitats de presentar aquestes restes santes

anar col·locades en el pilar o suport, dintre de una

segons fossin les seves dimensions: ““L'escassetat

cavitat oberta en la pedra o deixada artificialment al

de

la

construir-bo, tapada amb una lloseta a la que també

feia

a voltes inscrivien ei seu nom els dels que assistien a

indispensables l'increment sempre meravellós que

la consagració, tirant-s'hi al dessobre una quantitat

anà

es

de morter que bo tanqués tot i surmontant-ho per

consideressin com suficients per les consagracions

l'ara. Les relíquies anaven contingudes dintre d'una

d'ares els més petits fragments de relíquies, fossin

bosseta de lli o seda en mig de trossos d'encens i

d'un sol o de varis benaventurats”. Per altra banda, si

ficades dintre d'una capseta o petit pot de vidre o

les dimensions de les relíquies eren prou generoses,

fusta sovint bellament policromada, tapant-se'l tot

segons l’arqueòleg i historiador vigatà, se solien

amb un pergamí o emplast de cera, quan la capsa

col·locar de diferent forma: “Quan se posseïa

no podia cloure’s amb un emmetxat. En la cera

íntegrament o en sa major part el cos del sant o

alguna vedada es veuen restes del segell o anell

benaventurat a qui es dedicava, al mateix temps

sigil·lar que portava el consagrant de l'altar, havent-

que a Déu, la basílica o santuari, l'altar o s'assentava

se vist com també es segellava la bosseta que

sobre una cripta on s'hi guardaven les relíquies dites

contenia

confessió, o es feia que el mateix altar fes de

lipsanotheca es deixava a voltes un pergamí en el

sepulcre, per lo que molt sovint se guarnien altars

qual es feia constar la pertinència de les relíquies,

ab

segons un formulari especial”.

L’esmentat

tals

Gudiol

sacra

multiplicació
prenent

plaques

(4)

pignora,

d’esglésies
la

de

religió

marbre

contemplava

relativament
y

altars

cristiana,

trepats

que

feu

que

ab

que

deixaven

les

relíquies.

Dintre

el

reliquier

o

entreveure el cos sant o al menys la caixa o urna on

Aquestes lipsanoteques, de petites dimensions,

aquest estava tancat. Per això la tapa del altar, dita

podien tenir diverses formes i, en alguns casos, es

mensa o ara, estava a voltes sostinguda sobre

tractava de recipients reaprofitats que, fins i tot,

columnes, anant unes peces de marbre entre elles,

podien tenir certa antiguitat.

quedant del tot buit el sota-altar, lloc considerat

Gudiol (5) descrivia les que conservava el Museu

com d’asil invulnerable per la justícia humana”. Més

Episcopal de Vic a la seva època i que encara avui

endavant, el mateix Gudiol precisava encara més:

s’hi poden veure:
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“ampolla
esfèric,

de

ventre

La consagració d'altars seguia un protocol en el qual

amb

les relíquies tenia principal importància. A l’alta edat

adornat

cinc discs circulars amb

mitjana,

un umblicus sortint, y

diferents models: “A la Catalunya romànica aquest

tres

tipus de rituals apareixen normativitzats d’acord

ressalts

que

Duran-Porta,

incomplerta

faltar

carolingis al segle IX, però segons els experts

tot el coll. Fiola, sense

conserven també diversos elements de la potent

coll, de vidre groguenc-

tradició

verdós en forma de pera,

historiador sintetitza del ritual :“[...] la consagració

adornat

relleus.

de l’altar s’esdevenia de la manera següent: després

Fiola, amb el coll trencat,

de la purificació i la benedicció de l’edifici cultual, es

de vidre incolor y forma

procedia a la neteja de la base de l’altar amb el

esfèrica un poc aixafada.

sobrant de l’aigua lustral emprada per a l’aspersió

Capseta

de

dels murs, mentre es cantaven l’antífona Introibo ad

fusta

altare dei i el salm 42. Després l’altar era encensat i

fusta.

cilíndrica
Pot

de

gal·loromana

intervenien

amb

amb

litúrgia

hi

rodegen la part superior,
per

la

segons

hispanogoda

decorat

quatre

igualment pel cant de les antífones i dels salms

faixes vermelles i amb

apropiats. A continuació, i una vegada beneïts

color verd clar amb uns

també els objectes litúrgics, se sortia en processó de

simples

en

l’església per anar a l’indret on s’havien vetllat les

forma de peix. Pot de

relíquies la nit anterior, i després d’elevar-les

fusta fet a torn i en

solemnement, el bisbe les portava a l’interior del

forma de bota amb un

temple i les dipositava al lloc corresponent, a sota o

pom al cim decorades

a dins mateix de l’altar, en una cavitat que és

amb línies gravades. Pot

convenientment anomenada sepulchrum, segellada

de fusta tornejada de

després Amb les relíquies, col·locades dins d’una

forma esfèrica una mica

lipsanoteca, s’hi afegien tres hòsties consagrades en

aixafada amb tap també

al·lusió a la Trinitat, tres grans d’encens, i un

tornejat rematant en un

pergamí amb el nom del bisbe oficiant de la

petit pom, pintada de

consagració i sovint la identificació de les relíquies

color

filets

dipositades, quelcom que és específic de l’ordo

negres lluint una faixa

catalanonarbonès”.(6) I cal tenir en compte l'aspecte

de traços semblants als

que fa constar: “[...] les relíquies dipositades en un

del

aràbic.

altar no havien d’ésser necessàriament relacionades

quadrangular

amb el titulus o advocació del mateix, cosa del tot

vermell

i

alfabet

Capseta

de fusta tallada d'una
sola

peça,

corredora
decoració.”

amb
i

tapa
sense

sant

crisma,

tot

L’esmentat

ungit

símbols

el

anterior”.

pels

tornejada en forma d'ou,
amb

amb

introduïda

acompanyat

lògica atesa la relativa repetició dels patronatges i,
Il·lustracions de
lipsanoteques que

en canvi, l’extensa llista de santes despulles més o

acompanyaven els articles de

menys inconegudes que podien proporcionar els

Josep Gudiol, el 1901, a 'La Veu

valuosos fragments”.(7)

del Montserrat'
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Després de col·locar les restes sacres, es procedia al

Notes:

pas següent, com indica Ramon Ordeig: “[...] calia

1 Duran-Porta, Joan. “L’altar i el mobiliari litúrgic a la Catalunya romànica” dins

procedir a la col·locació de l’ara damunt la base i a la

de Vic, 2008, p. 15

vestició de l’altar”.(8) Aleshores ja s’hi podia dir la
primera missa.

El Cel pintat : el Baldaquí de Tost: Catàleg de l’exposició. Vic : Museu Episcopal
2 Gudiol, Josep. Nocions d’arqueología sagrada catalana. Vic : [Tipografia
Balmesiana], 1931-1933, p. 156
3 Braun, Josep. Diccionari litúrgic. Barcelona: Foment de pietat catalana, 1925,

A la segona meitat del segle XIV, la plena adopció de
la litúrgia romana va comportar la desaparició

p. 252
4 Gudiol, Josep. “Col·locació de les Santes Relíquies en els altars”, La Veu del
Montserrat. [Vic], n. 7, 26 de juliol de 1901, pp. 262-263

d’aquest model de deposició de relíquies als altars i

5 Gudiol, Josep. “Col·locació de les Santes Relíquies en els altars”, La Veu del

es va generalitzar l’ús d’ares movibles o portàtils.

6 Duran-Porta, Joan. “L’altar i el mobiliari ...” [op. cit.], p. 19

Aquestes seran objecte del dossier d’un proper

7 Duran-Porta, Joan. “L’altar i el mobiliari ...” [op. cit.], p. 21

número d’aquesta revista.

EH, 2004, v.4, p. 162

Montserrat. [Vic], n. 10, 25 d’octubre de 1901, pp. 378-381

8 Ordeig, Ramon. Les dotalies de les esglésies de Catalunya : segles IX-XII. Vic:

DE QUI EREN LES RELÍQUIES DIPOSITADES ALS ALTARS?
La gran quantitat de relíquies dipositades als
altars consagrats en època altmedieval, les
detalla Ramon Ordeig en la seva important obra
Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles
IX-XII).
En el darrer volum es desenvolupen diferents
temes relacionats amb les consagracions: la

territori i amb una especial presència en els

preparació de la cerimònia, la convocatòria, el

segles posteriors:

sant Cugat, sant Ermengol

ritual i els participants i, és clar, la deposició de

d’Urgell,

Escolàstica

relíquies, la tipologia i com s’obtenien.

considerada patrona de Vic), sant Eudald de

És molt interessant la relació de quines relíquies

Ripoll, santa Eulàlia de Barcelona, sant Feliu de

s’utilitzaven, de quins sants es tractava i, per tant,

Girona, sant Flamidià de Cuixà, sant Fructuós de

d’aquells referents de l’època la nostre país.

Tarragona, els Quatre Màrtirs de Girona (Germà,

De relíquies associades a Crist n’hi havia, tot i que

Justí, Paulí i Sici), sant Just, sant Martirià de

de

indicat

Banyoles, les Santes Masses de Saragossa, sant

anteriorment, de l’eucaristia, del pessebre, del

Nazari de Cuixà, sant Sever de Barcelona, sant

sant Sepulcre i de la veracreu. També n’hi havia

Urbici, Víctor i Felícola de Serrateix o les santes

de

Juliana i Semproniana de Sant Cugat del Vallès,

forma

indirecta

relacionades

amb

i

com

la

s’ha

Mare

de

Déu,

santa

(posteriorment

especialment dels vestits o del calçat.

posteriorment patrones de Mataró. La pluralitat

Prop d’un centenar de sants masculins i quinze

de relíquies no només assenyalen la implantació

de femenins hi eren representats. Evidentment,

del model de consagració d’altars, sinó que

n’hi havia de devoció general, com els apòstols o

ofereixen

màrtirs de diferents llocs de l’antic imperi romà.

panoràmica dels contactes, interns i externs, del

A més, destacaven sants i santes vinculats amb el

territori català en aquella època.

una

nova
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RELÍQUIES VENERADES A FIGUERES
FINS A LA GUERRA CIVIL
L’església parroquial de Sant Pere de Figueres, amb la seva fisonomia gòtica, va acollir les
principals relíquies venerades a la ciutat fins a la Guerra Civil. Se’n coneix el nombre i els aspectes
relacionats amb cadascuna gràcies a un sumari redactat a mitjan segle XIX per Marià Sabater i de
Vilanova, marquès de Capmany ( 1757 — 1837)(1). Les restes es trobaven a la capella de Nostra Sra.
dels Àngels, dels màrtirs sant Climent, papa, i sant Antimo, sacerdot. Des del 1733 hi havia una
administració que es dedicava a mantenir i incrementar la devoció.

Sant Climent i sant Antimo
Les

relíquies

més

destacades,

per

estar

relacionades amb els patrons de la ciutat, eren les
de sant Climent, papa i màrtir, del qual es
conservava una part superior del crani, i de sant
Antoni, sacerdot i màrtir, del qual es podien veure
la mandíbula, un queixal, i diversos trossets
d'ossos. Aquestes relíquies les havia aconseguit de
Roma

l’arquebisbe

de

Tarragona

Joan

de

Montcada, que va ocupar el càrrec entre 1613 i
1622, i posseïa les autèntiques que acreditaven ser
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assegurava l’origen figuerenc dels dos màrtirs.
Malgrat que Narcís Feliu de la Penya els va fer
constar en els seus Anales de Catalunya (2),
l’argument de la pàtria dels dos suposats sants
era molt feble. A més, l’assignació anys abans dels
patrons, sant Climent i sant Antimo, no els va
dels dos religiosos màrtirs. L’arquebisbe en va fer

permetre assolir aquest reconeixement.

donació a la seva germana Lucrècia de Montcada,

Tenien un altar i els anomenaven “Sants Fills de la

marquesa d’Ariza, la qual va concedir-les al

Vila” i la seva festa se celebrava l’11 de maig.

provincial dels caputxins fra Joan de Sardenya.
Posteriorment, les restes es van traslladar al
convent caputxí de Sant Roc de Figueres amb
l’objectiu d’exposar-les a la veneració pública a
l’església parroquial de Sant Pere. El 29 de juny de
1628, en solemne processó, es van traslladar al
temple parroquial. L’any 1632, el consell municipal
va declarar els dos màrtirs protectors celestials.
Climent I va ser el tercer successor de l’apòstol
Pere en el bisbat de Roma i va ocupar el càrrec a
finals del segle primer. En època de l’emperador
Trajà li va arribar la mort en martiri, segons la
tradició,

a

la

península

de

Crimea

on

suposadament se’n van trobar les relíquies a
mitjan segle IX. Des d’allà s’haurien portat a
Roma. Sant Antimo (escrit sovint Anthimo)seria el
capdavanter d’un grup de cristians de Nicomèdia
que

haurien

mort

durant

la

persecució

de

Dioclecià. Una versió en situa la mort a la ciutat de

Els Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, amb
sant Just, confessor
Tres

altres

relíquies

grup

de

relíquies

a

màrtirs sant Llucià i sant Marcià, així com de sant
Just, confessor. Els dos primers eren considerats
sants patrons de la ciutat de Vic, morts a la
foguera l’any 255 en època de l’emperador Deci; el
tercer, suposadament havia estat un frare llec que
viuria a la ciutat osonenca a finals del segle X i
que el capítol de canonges de la seu vigatana
tenia en gran estima.
L’origen d’aquesta donació es troba en el fet que
el canonge Pere Ramis, fill de Figueres, que des
de l’any 1647 era canonge de la catedral de Vic,
juntament amb el ciutadà Jaume Brunell, el 1660,
van pagar un reliquiari de plata per a les relíquies

Sant Celi i sant Rústic
segon

protagonisme

l’església. Es tractava de tres ossos grans dels

Roma on el cos s’hauria llençat al riu Tíber.

Un

tenien

especialment

venerades eren un os petit de sant Celi, bisbe i
màrtir, i un os una mica més gran del seu diaca,
sant Rústic, també màrtir. Els falsos cronicons els
van fer fills de la ciutat. Sant Celi, suposadament
va ocupar el càrrec episcopal que tindria centre a
Figueres. La mort en martiri la situaven l’any 286
en temps de l’emperador Dioclecià. El notari Joan
Aloy i Llach en va fer donació el 13 d’abril de 1799, i
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dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, que feia poc

de sant Llorenç, bisbe i màrtir: mitja costella i dos

havien estat nomenats patrons; també van pagar-

trossos de canella; de santa Agnès, màrtir: un os;

ne una per a sant Just, confessor. Poc després de

de Sant Luxori, màrtir: un tros de l'espinada i

la seva aportació, el mateix canonge Ramis i el

altres ossos petits; de sant Joan, màrtir: un ullal i

senyor

a

altres ossets; de sant Nicolau, màrtir: cinc ossets,

compensació, que els fossin lliurades algunes

un queixal i un ullal; i de sant Felip, màrtir: dos

relíquies

trossets d'ossos.

Jaume
de

Brunells

cadascun

demanaven,
“las

quals

com

prometen

custodiar y guardar ab lo decoro y reverencia sels
déu, prometent que no les entregarán á altre, ó
sia

comú

ó

particular”.(3)

Malgrat

Altres relíquies

aquest

El sumari de Marià Sabater indicava que hi havia

compromís, el 6 de març de 1661, Ramis feia cessió

altres relíquies, sense detallar com havien arribat

de les relíquies obtingudes (o d’una part) a la seva

al temple: de sant Neri, màrtir: una part de la

parròquia nadiua.(4)

canella de quatre dits de llarga, una altra de més

El més curiós és que la relació esmenti que les

petita, i una altra de superior; de sant Tiburci,

relíquies dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, eren

màrtir: un tros d’os d’un braç, i un altre de més

dos ossos grans mentre que al seu lloc d’origen, la

petit; de sant Fructuós, màrtir: un os força gran;

ciutat de Vic, sempre s’havia considerat que es

de santa Obtala, màrtir: un tros de canilla molt

disposava de les cendres, resultat del martiri a la

gran; de santa Victòria, màrtir: un os gran; de sant

foguera.

Bonedi, màrtir: dos ossos grans de canilla i un
altre de més petit; de sant Lleó, màrtir: quatre

Relíquies sardes

ossos força grans; de sant Restitut, màrtir: una

L’arquebisbe de Càller (illa de Sardenya) Ambrosio

porció força gran d’ossos; de sant Veri, màrtir, un

Machin, l’any 1631 va fer donació, a la barcelonina

os gran; i de sant Bono, màrtir, dos ossos grans.

Rafaela Barceló, de les relíquies de Sant Maximià,
màrtir: un os; de S. Anthioco, protomàrtir: part de

Notes:

la barba; de S. Adaut, màrtir: part del crani; de S.

1 Breu sumari de les Sagrades Relíquies, que es guarden i veneren a

Sadurní, màrtir: part del crani; de S. Llucifer,
màrtir: un os; de Santa Projectícia, màrtir: una
costella; de santa Èlia, màrtir: un os ; i de santa
Maurícia, màrtir: un os de l’espinada. Poc després,
va expressar que les havia obtingut per lliurar-les
a la parroquial de Figueres on havien de rebre la

l'Església Parroquial de la vila de Figueres, a la seva pròpia capella
titulada de Nostra Sra. dels Angeles de S. Clemente Papa i S. Antimo
Sacerdot Màrtirs, amb algunes notícies inèdites de la seva
adquisició, culte i administració, que publica Don Mariano de
Sabatér i de Vilanova marques de Capmany, Soci de la Real
Academia Española. Figueres: Impremta de Gregori Matas, 1856, 14
pp. (document dipositat a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres)
2 Feliu de la Penya, Narcís. Anales de Cataluña. Barcelona: Josep
Llopis, 1709, v. 1, p. 136

corresponent veneració.

3 Arxiu Capitular de Vic (ACV) , arm. 57/61, f. 67 anv.

Dos anys després, del mateix lloc es van rebre

4 Genís, Martí. “L’Hospital de Vich”, Butlletí del Sindicat de Metges de

més relíquies. Es tractava de la donació que feia

Catalunya, n. 97, setembre de 1928, p. 22

Joan Pau Castelló, notari i secretari d’Alfons d'Erill,
capità general i virrei del regne de Còrsega.
De sant Eugeni, màrtir: tres artells, un ullal, un os
del coll i mitja costella; de sant Bonifaci, màrtir:
una costella; de sant Gaspar, màrtir: cinc artells;
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LES RELÍQUIES CIVILS I CANÒNIQUES DE
JAUME I A MALLORCA
Els

mallorquins

acabem

de

commemorar

l’aniversari de la conquesta del nostre antic regne
(1229) pel rei Jaume I. Cada any, dins el marc de les
diades de Nadal i concretament el dia 31 de
desembre, la ciutat i les seves institucions civils i
religioses es posen dempeus per celebrar la que
s’ha considerat la festa civil més antiga d’Europa i
una de les més representatives de tota la nostra
història, la Festa de l’Estendard. L’estendard era i
és l’element principal de tot el cerimonial, el qual
s’exhibeix per tal que rebi els honors de tot el
poble mallorquí i el que ens connecta amb els dies
més gloriosos de la nostra història cristiana i
occidental.
Hem de buscar els orígens d’aquesta festa en el
mateix segle XIII, poc després de la mort de Jaume
I, que s’esdevingué l’any 1276. Hom creu que la
nostra celebració estigui connectada en la que
tenia lloc a Jerusalem, cada any el 15 de juliol,
durant el regne croat.(1) Sempre s’ha desenvolupat
amb un ritual hermètic i ben establert en les velles

Retrat del rei Jaume el Conqueridor que presideix la Plaça de Cort de la
Ciutat de Mallorca durant la Festa de l'Estendard

consuetes de sagristia i de la majordomia dels
jurats. En època medieval la festa s’articulava

que tots anys, lo jorn de Sent Silvestre e de santa

entorn d’una processó general, cívica i popular,

Coloma, que fou presa Mallorca per lo dit senyor

amb gran desplegament d’elements cerimonials,

rei, se fa professó general en la ciutat ab la

que incloïa la participació de tots els estaments de

senyera del dit senyor rei”.

l’autoritat civil i de la clerecia, tant la catedral, com

Amb els segles, el protocol de la jornada ha variat

la parroquial, com la conventual, i amb la

força, si bé actualment encara es conserven molts

presencia de la cavalleria, de la noblesa i dels

dels elements substancials i genuïns. Aquests son

gremis. Aquesta colcada, fins i tot, incorporava un

la presència de les autoritats i els estaments, el

simulacre d’entrada a la ciutat escalant les

cant de la Salve Regina davant la imatge de la

murades, a prop de la desapareguda porta de

Mare de Déu de la Salut, patrona de Palma i que

Santa Margalida, per part d’un escamot de

segons la tradició portà a Mallorca el mateix rei

mariners que portaven l’estendard. El cronista

conqueridor; la col·locació solemne de l’estendard

Ramon Muntaner, escrivia entorn de 1325: “E plau-

a la plaça de Cort, davant l’edifici de l’Ajuntament;

me açò que els pobladors de Mallorca ordonaren

la processó fins a la Seu per celebrar-hi la missa i el
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Les autoritats de Palma
traslladant l'Estendard
durant la processó que es
celebra el dia 31 de
Desembre per
commemorar la
conquesta de Mallorca

Te-Deum presidits pel Sr. Bisbe i amb assistència
dels canonges; l’escolta de l’històric Sermó de la
Conquesta;

les

danses

de

cossiers,

cavalls

cotoners i altres balls mallorquins, acompanyats
de la música de joglars i ministrils, de les
ancestrals

xeremies,

dels

tamborinos

i

dels

Tamborers de la Sala; i la recitació del romanç
històric

anomenat

Sa

Colcada,

de

Pere

d’Alcàntara Peña, que fa una descripció de la festa
abans de ser suprimida, en el segle XIX, una antiga
parada militar i altres elements històrics.
És habitual en tota processó, civil o religiosa, que
s’exhibeixin relíquies. Si bé l’element aglutinador
en aquest cas era l’estendard, les cròniques ens
diuen que se’n passejaven d’altres. Aquests eren la
talla gòtica del Sant Crist de Santa Eulàlia, venerat
a la parròquia del mateix títol i que hom coneix
amb el nom del Sant Crist de la Conquesta, del
Bon Retorn o del

Miracle. Segons la tradició,

Sant Crist de la
Conquesta,
popularment
conegut com el
Sant Crist de Santa
Eulalia
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L'Estendard,

1633, es reforça la creença popular que aquells

aixecat enmig

objectes considerats “sagrats” havien estat d’ús

de la Plaça de
Cort

personal de Jaume I: “Gualdraba de la presa de
Mallorca, una rata pinada ab dos cascauells de
lleutó que la duya Ntre. Sr. Rey don Jaume, una
sella veya de Rey en Jaume, un peto de ferro de la
Conquista...”(4)
Quin significat tindria l’exhibició triomfant de tots
aquests estris en una festa com la nostra?
Quintana

ens

ho

aclareix

explicant

que

probablement el poble devia sentir la necessitat
de referències estables que els connectés amb el
significat de la celebració, i res més estable que la
figura del fundador.(5) Un cas semblant seria el de
la cadira del rei Martí l’Humà custodiada a la
catedral de Barcelona. Cal tenir en compte que la
figura del rei en Jaume fou aureolada de manera
papa

significativa pels mallorquins que consideraven

Innocenci III al rei Pere II d’Aragó, pare de Jaume I,

que sembrada la creu en aquesta illa presa als

i portat a Mallorca amb l’expedició de 1229. També

infidels

era portada la crònica de la conquesta que escriví

benèfica de tota la nostra història.

aquest

fou

un

obsequi

personal

del

sarraïns,

havia

inaugurat

l’era

més

Pere Marsili. Antoni Quintana i Torres opina que el
poble, majoritàriament illetrat, coneixia prou bé la
gesta de l’entrada de Jaume I a Mallorca, perquè
cada any la sentia en el referit Sermó de la
Conquesta, però no bastava aquell relat per tenir
constància que això era cert i, exhibint el llibre de
la crònica, es reforçava allò que es commemora.(2)
Altres relíquies, “civils” o profanes per dir-ho
d’alguna manera, carregades de simbolisme i que
durant els segles van tenir més pervivència que no
pas la crònica marsiliana, foren la cimera, una sella
de cavalcar cavall i uns estreps, que apareixen
ressenyats en un inventari de 1457 i que el poble,
amb el temps, també atribuí a l’ús personal del
mateix rei: “[...] una cella del cavall del panoner,
una cimera de junyidor deurada, hun cap o
parament

del

cavall,

hun

pitral

ab

quatre

piquerols, la rata-pinyada ab los cascavells”.(3) En
un document posterior,

concretament de l’any
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Reproducció de la
cimera del rei Martí
l'Humà, que es
conserva a
l'Ajuntament de
Palma. L'original, que
abans es creia que
abans pertanyia a
Jaume I, es conserva a
la Reial Armeria del
Palau d'Orient, a
Madrid.
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Cimera del rei

Un cas ben significatiu i que il·lustre prou bé aquell
sentiment

de

veneració,

el

trobem

en

Martí l'Humà,

les

que es conserva
a Madrid

cròniques dels actes celebrats a Palma, l’any 1626,
en motiu de la canonització de santa Elisabet de
Portugal, de l’orde de Santa Clara, neta del mateix
rei per part paterna i parenta de santa Elisabet
d’Hongria, terciària franciscana, per via materna. El
document explica amb senyals ben eloqüents i
aclaridors

el

transcurs

d’una

processó

que

recorregué els principals carrers de la ciutat i els
voltants de la Seu, del Palau Reial de l’Almudaina,
del convent dels framenors de Sant Francesc i del
monestir de les monges clarisses. En el carrer de
l’Argenteria, un religiós del convent de Trinitaris
havia aixecat un altar: “[...] al qual altar al mix
estave Santa Elisabet de bulto, y a cade costat
Sant Cabrit y Sant Bassa de bulto, al cantó de

Palau Reial de Madrid, el poble ho considerà un

l’altar a mà dreta estave Sant Ramon Llull, a la

despropòsit nefand envers la festa.

esquerra Sor Thomasa (la beata Catalina Tomàs)

Un altre cas a tenir en compte i que no ens pot

tot de bulto, derrera Sant Ramon Llull estave el

passar per alt és el del retrat de Jaume I que,

rey En Jaume al Conquistador ab son setra,

envoltat de domassos i tapissos heràldics, cada

corona y espasa, derrera Sor Thomasa al rey En

any és entronitzat amb gran magnificència al

Don Pedro para de dita Santa Elisabet, alt de tot

frontis de l’edifici de Cort, antiga seu dels jurats.

en mix de lo altar estave una dama molt ben

Aquesta tela, és atribuïda a Andreu Reus, pintada

ornade

Com

entorn de 1623 i repintada en el segle XIX. Fou

veiem, els nostres avantpassats no tenien cap

realitzada per presidir la primera galeria de retrats

escrúpol d’enfilar la figura del seu rei en un altar

de mallorquins il·lustres que encomanaren, en el

que, per a la ciutadania que participava en

segle XVII, els jurats de la ciutat. Aquella sèrie

aquelles festes, no era altra cosa que un ver

original era formada pels reis de Mallorca i ara,

mostrador de la santedat local.

fent part del nombrós conjunt de quadres dels

Amb el temps s’ha sabut que aquelles relíquies,

personatges pròcers de la nostra història, se situa

diguem-ho d’alguna manera, eren falsificades. Es

a l’avantsala i a la sala de sessions de l’Ajuntament

pogué demostrar que foren un obsequi a la ciutat

de Palma. Pel que sembla, una taula gòtica que

del mateix Martí l’Humà, el qual en fer entrega de

representava també el rei, documentada en el

tots aquests símbols, més que voler-los vincular al

segle XVI, era exhibida amb anterioritat durant la

Conqueridor, tindria la intenció de vincular la festa

festa de l’estendard. Quintana ens aclareix que

a la Corona. Fos com fos, aquell complexa utillatge

també fou tramesa a Madrid, concretament al

contribuí a la creació del mite de Jaume I i un cop

convent de Nuestra Señora de Atocha, que

foren requisades l’any 1830, sota el

desaparegué en el mes d’octubre de 1934 quan

que

representave

Mallorca”.(6)

regnat de

Ferran VII i per ser museïtzades a l’Armeria del

aquell lloc fou assaltat i incendiat.(7)
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'Llibre de Plata',
reliquiari que
segons la tradició
era l'altar de
campanya d'us de
Jaume I

Per concloure aquest treball hem de mencionar el

Investigacions

reliquiari anomenat Llibre d’Argent i que és l’obra

cronologia assignada a aquesta peça i, per alguns

d’orfebreria més antiga que es conserva en el

dels elements ornamentals que revesteixen tot el

tresor de la catedral. La tradició secular també

reliquiari, es creu que és més propi del 1300 que

assigna la propietat d’aquest objecte sagrat al rei

no pas del primer quart del segle XIII. Però també

conqueridor, tot assegurant que era l’altar de

hi ha qui pensa que el conjunt de relíquies en si

campanya emprat durant la seva gesta de 1229. I

pogué ser propietat del rei en Jaume I, i que

també era portat a la processó commemorativa de

posteriorment per aquella tradició de sentiment

la conquesta en mans de l’abat de la Reial. Es

que de ben prest se li atribuí, el conjunt seria

tracta d’un díptic de dues fulles amb 24 caselles

enriquit

cada una, plenes de relíquies de Crist, la Mare de

l’orfebreria. Així ho pensa Mons. Josep Miralles,

Déu i nombrosos sants. Una ànima de fusta

que

constitueix el suport de les làmines de plata

arquebisbe de Mallorca: “hace sospechar si el

cisellades

encasillado sería más primitivo que el bastidor y

amb

estries,

fulles

i

elements

fou

amb

recents

noves

canonge

posen

en

aportacions

arxiver

dubte

de

capitular

l’art
i

la

de

llavors

geomètrics o decoratius que serveixen de base a

pertenecería aun al siglo XII”.(9)

petites plaquetes -moltes de forma romboidal-

La veritat és que cal apuntar que no es té

amb

El

constància de la seva existència fins a un inventari

decorativisme de la peça és accentuat amb

de les relíquies de la Seu de Mallorca de l’any 1392:

l’encast de petites turqueses.(8)

“Item unum textum duarum peciarum argenteum

rostres

humans,

fantàstics

i

flors.
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in quo sunt xlviii (48) domuncule sive stacions

Notes:

cohoperte de cristallo et in qualibet earum erant
reliquie sanctorum et a quadam domuncula

1 Llompart, Gabriel. C.R., “Aspectos medievales de la

deficiebat una argentea lamina”.(10)

‘Festa de l’Estendart’ (Mallorca)”, a Etnología y

Algunes de les relíquies que es contenen en

tradiciones populares. III, Saragossa, 1977. Pp. 10-25

aquest manifestador corresponen al pessebre de

2 Quintana, Antoni. La Festa de l’Estendard. Cultura i

la cova de Betlem: “de presepio Domini Nostri

cerimonial a Mallorca (segles XIV-XX). Recerca i

Jesuchristi” (II fulla-casella XVII), “de veste Domini
J.” (II-XXII), de la vera creu (II-XVIII i II-XX), “de
lancae Longini” (II-XIII), de la pedra on fou col·locat
Jesús un cop desenclavat de la creu: “de petra ubi
positus erat Dominus quando positus erat de
cruce ub lacrimata ets Maria”

(II-XXIII),

del

sepulcre: “de lapide monumenti D.J.C.” (I-XXI), de

pensament. Barcelona, 1998. p. 117
3 Quintana, Antoni. La Festa de l’Estendard… [op.
cit.]
4 Quintana, Antoni. La Festa de l’Estendard… [op.
cit.] , p. 153.
5 Quintana, Antoni. La Festa de l’Estendard… [op.
cit.] , p. 118.
6

Rosselló,

Ramon/Bover,

Jaume.

Barroquisme

la vesta de la Mare de Déu: “de Camisia Beate

processional

(I-XXII), del sepulcre de la Mare de Déu (I-XXI i I-

[Palma] n. 1., 1981, p. 13.

XXIII), de sant Andreu, apòstol (II-XI, II-X i II-IX),

7 Quintana, Antoni. La Festa de l’Estendard… [op.

sant Anià (I-X), sant Antoni de Viana (II-XVI), sant

cit., p. 154.

Bartomeu, apòstol (I-XII), sant Bernat, abat (II-XII),

8 Domenge, Jaume. “Enlluernats per l’argent. Una

sant Blai (I-XXIV), santa Caterina d’Alexandria (I-

visita al tresor”, a La Seu de Mallorca. Coordinació

XIV i XVIII), el bon lladre sant Dimas (II-XXIV), sant

d’Aina Pasqual. Mallorca, 1995, p. 258.

Felip,

9 Miralles, Josep, Las relíquias y los relicarios de la

apòstol

(I-XI),

sant

Guiritó

(I-IX),

sant

Honorat (I-VI), santa Llúcia (II-IV), santa Marina (IXVI), santa Maria Magdalena (I-XVI), sant Mateu,

a

Mallorca.

(Col·lecció

Jovellanos)

Catedral de Mallorca. Palma, 1961, p. 303.
10 Miralles, Josep. Las relíquias y los... [op. cit.], p. 259

apòstol (I-V), sant Pere, apòstol (I-VII i I-VIII), sant
Quirze (I-X), sant Jaume, apòstol (II-V, II-VI i II-VIII),
sant Tomàs, apòstol (II-VII), sant Valentí (I-XVII)...
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EL SEPULCRE DE SANT RAMON DE PENYAFORT (1)
Fra Ramon de Penyafort va ser enterrat al
desaparegut

convent

de

Santa

Caterina

de

Barcelona, on havia passat els seus darrers dies.
Des del gener de 1275 i durant un parell de
dècades, la seva sepultura al cementiri del cenobi
sota terra. Al voltant d’aquest lloc, s’hi esdevenen
alguns

miracles

que

proporcionen

fama

de

santedat al sebollit. Amb el canvi de segle i amb la
intenció de dignificar el lloc de repòs del futur sant
es va adequar l’antiga capella de Sant Domènec.
Les deixes testamentàries i l’aportació reial van fer
possible la reforma. Aquest trasllat a l’interior del
temple eclesiàstic tenia una important significació
ja que apropava el frare dominic a la santedat.
Josep Maurí explicava la presència del cos del sant
al cenobi dominic: “El convent de Sant Caterina va
guardar el cos del seu fill més preclar dins la seva
església durant més de cinc-cents anys. Un
sarcòfag de pedra, tallat vers el segle XIV, ens
deixa

contemplar

encara

diverses

escenes

biogràfiques del Sant i uns quants miracles
pòstums. Al cap d’un altre segle, el convent de
Santa Caterina col·locà una estàtua jacent a

Situació de la capella de Sant Ramon de Penyafort
a la catedral de Barcelona

l’indret on havien sepultat el sant primerament”.(1)
La canonització de sant Ramon de Penyafort va

l’arquitecte

ser reconeguda per Climent VIII el 29 d’abril de

d’adequar el sepulcre que havia de situar-se a una

1601. Aquest gest va consolidar la devoció al sant

capella de l’epístola que es reformava del seu estat

dominic. L’any 1647 se’l va nomenar patró de la

anterior.

ciutat de Barcelona entre altres sants de llarga

L’any 1879, finalment, les relíquies de sant Ramon

tradició.

són traslladades al lloc definitiu. El 1891, s’afegeix

La

desamortització

decretada

l’any

1835

August

Font

assumeix

l’encàrrec

va

la imatge jacent, segurament la que estava al lloc

suposar l’expropiació i enderrocament del convent

d’enterrament inicial, que se situa a la part inferior

de Santa Caterina. Després d’extreure el cos de
sant Ramon i de conservar-lo de forma adient, ben
aviat es va considerar adient acollir-lo a la catedral.
Anys

després

d’ubicacions

provisionals,

i en posició de frontal d’altar.
Nota:
1 Maurí, Josep. “Sant Ramon de Penyafort” dins Els sants de
Barcelona. Barcelona: Balmes, 1979, pp. 63-64
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UN CAP ANACRÒNIC I LA TERRA MIRACULOSA
La imatge del sant que actualment ocupa el frontal

muchos exemplos, milagros, porque con la sobredicha

d’altar té una particularitat. Mentre que el cos és

tierra, infinitos an curado de calenturas: muchas

atribuït al final del segle XIII, afirma Maria Rosa

mugeres se an librado de los peligros del parto, i los

Manote, el cap és anterior: “[...] a la representació

marineros la suelen traer consigo para echarla en el

jacent de sant Ramon es va incorporar d’antic la testa

mar, sossegarle cuando ai tormentas, i otros an hallado

d’una escultura romana”. La historiadors afegeix que

re medio con esta tierra contra todo género de

aquest reaprofitament no és inusual; “El recurs, basat

enfermedades, i lo que causa no poca maravilla es ver,

en l’auctoritas antiquorum, no és del tot excepcional”.

que à mas de 300 años que los devotos van sacando de

(1) Aquest cap romà, sobreposat i possiblement

aquella tierra para los sobsedichos efectos, i con aver

extraïble, seria del segle III, i segons Isabel Rodà, de

sacado muy gran cantidad, nunca à faltado ni falta,

procedència ben probablement forana.(2) La mobilitat

antes va creciendo, multiplicando, contra la naturaleza

del cap de sant Ramon podria haver estat associada a

de la tierra, que se suyo es infecunda i esteril, por donde

un objectiu concret. Joan Amades indicava una

teniendo confideracion a las sobredichas cosas, esta

particularitat del monument funerari: “[...] al dessota

multiplicacion, i acrecentamiento de tierra, se à tenido

del sepulcre hi havia un forat a la llosana que permetia

o tiene por verdadero milagro, por cuyo me dio el Señor

posar-hi la mà i tocar la testa del sant, que tenia

a querido obrar tan maravillsos efectos ,publicando en

mobilitat”. Aquest fet, com solia ser habitual en els

ellos, i conservando siempre fresca, i biva en la

sepulcres dels màrtirs de l’antiguitat on es deixava

memoria de los ombres, la Santidad de su Siervo

una obertura per introduir peces de tela i obtenir

Raymundo”.(4)

relíquies ‘per contacte’, tenia una altra forma de

Aquesta terra era un bé preuat i esmentava el

proporcionar relíquies, com assenyalava el folklorista:

folklorista que era repartida especialment per la

“[...] sota de la testa es feia una terra especial que

festivitat del sant: “[...] els frares de Santa Caterina

posseïa un gran nombre de virtuts remeieres i

venien d’aqueixa terra miraculosa i deixaven que el

benastrugues”.(3) Les propietats d’aquesta terra ja

poble toqués la testa del sant. Per adquirir terra

venia de temps enrere i ja es coneixia a finals del segle

virtuosa venia gent de molts llocs de fora de la ciutat i la

XVI, quan es preparava la canonització. El 1596, cinc

festa religiosa era molt concorreguda”. Després del

anys abans de considerar-lo sant, la terra, diluïda en

trasllat i instal·lació del sepulcre a la catedral de la

aigua, va salvar Anna Beneta d’una mort segura a

ciutat, segons constatava Amades, el ritual va seguir

causa de les freqüents hemorràgies de sang per la

durant un temps: “[...] va continuar-se, fins ara, el

boca i el nas. L’hagiògraf Francisco Peña es va fer ressò

costum de tocar la testa del sant el dia de la seva festa,

d’aquest prodigi i en va recollir l’origen:

per tal d’obtenir sort i ventura”; però detallava: “[...] el

“Luego que murio S. Raymundo fue enterrado en la

repartiment de terra als fidels sembla que es va acabar

Iglesia

de su

sepultura

convento

cavada

costumbre

delas

en

de S. Catalina,

tierra

sepulturas

según
de

la

España

una

a causa de la interrupció de la devoció des de la

ordinaria

en

destrucció de Santa Caterina fins que el sepulcre fou

aunque

después de muchos años sacando de allí fu cuerpo, y
huesos, los pusieron en un sepulcro de piedra cerca el
mismo lugar de la sepultura vieja como hasta oi se à
çonservado desde aquellos tiempos: los devotos
descubrieron un secreto milagroso, porque tomando
de aquella tierra donde fue sepultado,i beviendola con
agua, o ligandola al cuello ò de otra manera traída,
muchas vezes curan de diversas enfermedades.
Desto

ai

en

los

processos

de

S.

instal·lat a la Seu”.(5).
Notes:
1 Manote, M. Rosa. “Els primers testimonis de l’assumpció de l’estil” dins: L’art
gòtic a Catalunya: l’escultura. Barcelona: En ciclopèdia catalana, 2007, vol. I, p.
50
2: Rodà, Isabel. “L’antiguitat. L’escultura ideal, els retrats i la decoració de les
vil·les” dins: Art de Catalunya. Ars Cataloniae: escultura antiga i medieval.
Barcelona: L’Isard, v. 6, p. 55 (peu de foto)
3 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat, 1950, v. 1, p.
447
4 Peña, Francisco. Relación sumaria de la vida y milagros, i Actos de la
Canonización de S. Raymundo de Peñafort. Roma: Nicolas Mucio, 1601, pp. 29-31
5 Amades, Joan. Costumari català… [op. cit.]

Raymundo
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FRA RAMON DE
PENYAFORT, DOMINIC I
GRAN JURISTA
Segons la tradició més consolidada, Ramon va
néixer al castell de Penyafort, propietat de la seva
família, al voltant de l’any 1185. De jove va estudiar
arts liberals, ciències sagrades i dret canònic a
l’escola capitular de la seu de Barcelona; hi va signar,
el 1204, com scriptor. Entre 1217 i 1221 va consolidar la
formació jurídica i religiosa a la ciutat italiana de
Bolonya,

on,

posteriorment,

professor

molt

valorat.

En

va

esdevenir

aquest

un

període

va

conèixer i ingressar en l’orde dominicà.
En aquesta època va assessorar Pere Nolasc en la
fundació de l’orde de la Mercè mentre era canonge i
paborde de la seu barcelonina. També va escriure
obres canòniques i textos jurídics de gran incidència
a l’ambient eclesiàstic.
A finals de la dècada de 1220 va formar part de la
comitiva del legat papal a terres hispàniques i

Malgrat estar retirat al convent barceloní de Santa

durant dos anys va viatjar per tota la península

Caterina els seus darrers trenta-cinc anys, va exercir

intervenint

polítics.

de conseller reial, delegat papal i frare dominicà de

Posteriorment, va assumir el paper d’inquisidor

gran influència dins l’orde, gràcies a la seva capacitat

contra el catarisme estès per terres pirinenques.

i experiència.

El 1230 va ser reclamat per Gregori IX i es va

Gairebé centenari, va morir la matinada de la

desplaçar

funcions

festivitat de Reis de 1275. Al seu enterrament, hi van

d’assessor, capellà i penitencier papal i confessor.

assistir els reis Jaume I el Conqueridor i Alfons X el

Mentrestant, va aplegar les anomenades Decretals,

Savi de Castella.

que van esdevenir el nucli del Corpus Iuris Canonici

La festa se celebra el 7 de gener tot i que també

vigent fins ben entrat el segle XX. Igualment, va

s’havia festejat el 23 del mateix mes. L’any 1279,

aconseguir el reconeixement pontifici per a l’orde de

quatre anys després de la mort de Ramon, el concili

la Mercè i l’atorgament de la regla de sant Agustí per

provincial de la Tarraconense ja en va demanar la

regir-la.

canonització oficial al Papa i aquesta petició va ser

Després d’un breu període d’estada a Barcelona, en

reiterada per Pere II el Gran, Jaume II i Pere III el

què va intervenir en diversos aspectes relacionats

Cerimoniós. El 1542, el papa Pau III el va beatificar i,

amb política i organització religiosa dels país, va

finalment, Climent VIII el va nomenar sant el 29

ocupar el càrrec de general dominicà durant tres

d’abril de 1601, després de ser recopilats un bon

anys

nombre de miracles en vida i per intercessió de les

en

a

els

Roma

intervenint

organització jurídica.

afers

per

religiosos

assumir

decisivament

les

en

i

la

seva

seves relíquies.
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Un sepulcre amb molts
matisos que es detallaran
en el proper número
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DE LISEUX AL BISAURA
Redacció.- Santa Teresa del Nen Jesús, també

En Jaume i la Pepeta van retornar al Bisaura amb

coneguda per santa Tereseta o santa Teresa de

el deure realitzat i amb relíquia que van

Lisieux és una de les santes de fora de Catalunya

considerar una veritable joia. Per conservar-la i

però amb especial devoció a les diòcesis del país.

dignificar-la

En destaca el santuari que té dedicat a Lleida així

encarregar un reliquiari pedicular al joier i

com les visites dels seu reliquiari principal el

argenter Brugulat de Vic.

desembre de 2003 i l’abril i maig de 2016. Algunes

La relíquia va ser acollida pel seu fill Joaquim amb

de les seves relíquies també formen part de

la mateixa estima que li havien mostrat els seus

records familiars. És el cas de la que preserva

pares. Sempre la conservaven en lloc destacat de la

Joaquim Bosch entre les seves possessions més

seva habitació i ho va seguir fent. El reliquiari

estimades a Sant Quirze de Besora .El motiu del

només sortia de casa per

com

consideraven

la

millor,

van

celebració de la

viatge d’aquesta resta sacre, de Lisieux al Bisaura,
cal cercar-lo en els anys de la Guerra Civil i la
postguerra. Era un temps de dificultat però també
d’esperança i promeses devotes que confiaven en
la intercessió dels sants per superar aquella època
fosca.
La família que formaven Jaume Bosch Reixach i
Pepeta Vergés Parés i els seus fills vivia l’angoixa
de la separació física. En Jaume estava reclòs en
una camp de concentració i el futur es plantejava
ben incert. La seva devoció per santa Tereseta va
suggerir prometre que, en cas que la família fos
reunida de nou, anirien a Lisieux, on es troba el seu
sepulcre de la santa.
La bona resolució dels neguits dels Bosch Vergés i
el retorn de tots a la llar familiar els va impulsar a
fer els primers actes d’agraïment; entre aquests,
pagar un altar a l’església parroquial que havia
estat destruïda el 1936 i es començava a recuperar.
Ben aviat, però, van recordar la seva prometença
més intensa. Es van posar en contacte amb Lisieux
i a finals de la dècada de 1940 van fer el viatge.
Quan van arribar al seu destí, els va rebre el bisbe
de la diòcesi de Bayeux i Lisieux. El gest devot del
seu pelegrinatge va ser recompensar amb un
medalló

amb

relíquia

de

santa

Tereseta

acompanyada de l’autèntica que la certificava.
Reliquiari pediculat amb el medalló i la relíquia
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Autèntica de la relíquia

Medalló amb la relíquia

festivitat de santa Teresa del Nen Jesús, el primer
d’octubre, i se situava en lloc preferent de la
celebració eucarística a l’església de Sant Quirze de
Besora. Mentre durava el tríduum, era objecte de
les oracions dels fidels i, al tercer dia, rebia les
besades pròpies del gest de veneració.
En els darrers temps, la relíquia ja no s’allunya de
casa. En Joaquim l’admira amb tot el respecte que
li van saber transmetre els seus progenitors i creu
que, en tot cas, els qui la contemplen han de tenir
aquest esperit pietós que la va dur a les seves
mans.
El

document

confirma

que

o
es

autèntica
tracta

que
d’una

l’acompanya
relíquia

'ex

indumentis'; o sigui, d’un dels vestits que sant
Tereseta va dur en vida. La data, el 4 de maig de

Joaquim Bosch amb la relíquia de santa Tereseta

1949, ens indica el moment en què els Bosch
Vergés, van respondre al seu vot.

A vegades, també transmeten el seu missatge en

És un bon exemple de com les relíquies no només

aquells llocs, més modestos, on li atorguen un

són presents als grans edificis religiosos.

valor i una força emocional.
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SANT DANIEL, VENERAT A SANTA ANNA
[DEL SANT SEPULCRE] DE BARCELONA
Redacció.- La presència de relíquies en monestirs i

situada als ravals de la ciutat. Aquest temple,

catedrals solia tenir origen a l’edat mitjana. El pas

durant els anys següents es va convertir en

del temps comportava, en alguns casos, perdre la

monestir i en principal seu de la institució militar a

noció de com hi havia arribat i fins i tot amb quin

terres catalanes. La rebuda d’importants llegats va

sant o santa estaven relacionades. La confusió

permetre la consolidació, creixement i distribució

podia generar veritables embolics que, actualment,

territorial. La desaparició de l’orde i la seva

són

Un

incorporació la de Sant Joan de Jerusalem, el 1489,

d’aquests casos és el de les restes de sant Daniel

no va afectar la vida comunitària, encapçalada per

venerades a l’antic monestir de Santa Anna de

un prior. Un segle després es va reconvertir en

Barcelona.

col·legiata secular i el 1822 en parròquia.

A mitjan del segle XII, l’orde del Sant Sepulcre de

Les relíquies de sant Daniel podrien ser una de

Jerusalem es va establir a la capella de Barcelona,

tantes restes que, en època de les croades, es va

impossible

de

desenredar

l’embolic.
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distribuir per l’occident cristià. No hi
ha, però, cap constància que fos així.
El protagonisme de l’orde del Sant
Sepulcre

podria

donar

força

a

aquesta opció i podria tractar-se del
trasllat de part de les restes de sant
Daniel, personatge bíblic i profeta
amb festa el 21 de juliol.
La primera confusió per assignar el
titular de les restes és la data de la
seva festa, el 3 de gener, en el
santoral barceloní. En aquest mateix
dia, se celebra la festivitat de sant
Daniel

de

Pàdua,

màrtir

l’antiguitat

tardana.

coincidència

podria

de

Aquesta

indicar

que

podria tractar-se d’un repartiment
de relíquies entre la ciutat de Pàdua
i Barcelona; a la ciutat del Vènet, el
bisbe

Ulderic,

miraculosament

el

hi

va

1064,
trobar

la

tomba.(1)
Per acabar de complicar, encara
més, el fet de poder determinar
quin sant Daniel era venerat a Santa
Anna, Joan Amades va fer constar
que

era

barceloní.

Quan

es

va

descobrir que era cristià, el van
martiritzar fent-lo arrossegar per un
cavall. La seva festivitat, la situava el

Barcelona, St. Daniel màrtir, lo cos del qual, ó millor

3 de gener i esmentava que era invocat per rebre

dit, part d’ell, venera la antes col·legiata ara

notícia de gent de parador ignorat i llunya. (2)

parròquia major de Sta. Ana. Encara que en dita

Curiosament, aquesta propietat que constava en

iglesia se celebra la festa en eix dia, per ser la de St.

les estampes impreses amb la imatge del sant

Daniel de Pàdua, com lo de qui se parla es diferent

català, s’assembla a les de sant Daniel de Pàdua,

d'aquell, tractarem d’ell on son propi dia 24 d'Abril”.

reclamat per les dones que tenien els marits o fills

(4) La mateixa capçalera, el 24 d’abril donava una

a combatre en alguna guerra i del qual desitjaven

identitat al sant venerat a Barcelona: “En Gerona S.

tenir

del

Daniel, màrtir, lo cos del qual se venera, part en la

Montserrat, en una sèrie d’articles amb el nom de

iglesia del monestir de benedictines fora dita ciutat,

“Catalunya

y part en la antes Col·legiata, ara parroquial major

notícies.(3)

La

sagrada”,

publicació
resseguia

La
el

Veu

calendari

i

santoral català de l’any. El 3 de gener deia: “En

de Sta. Anna de Barcelona”.(5)
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És a dir, s’atribuïen les restes barcelonines i

calia tornar a començar la novena. Era molt difícil

gironines a un mateix sant amb sepulcre al

que el devot no trobés, durant els nou dies , algun

monestir de la vall de Sant Daniel a l’est de la

amic o conegut, passejant, que li dirigís la paraula

ciutat de Girona.

i l’interrompés; com també resultava laboriós

Per

altra

banda,

com

a

dada

amb

més

versemblança que el seu origen, el folklorista

ajustar el temps de durada del passeig al nombre
d’oracions que calia dir”.(6)

explicava que la veneració del sant tenia una
manifestació concreta, en el marc d’una novena

Notes:

en la qual se li adreçaven les oracions precises:

1 Croisset, Jean. Año cristiano: enero. Barcelona: Imprenta de Pablo

“Els qui practicaven la devoció donaven una volta

Riera, 1862, p. 43
2 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat,

al clos de muralles de la ciutat tot pregant;

1984 , v. 1, pp. 396-397

començaven a Canaletes i acabaven al Portal de

3 Reau, Louis. Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los santos.

l’Àngel, des d’on anaven a visitar la relíquia del
sant a Santa Anna. Si mentre durava el passeig per
la muralla es topava amb algun entrebanc que
interrompia les oracions, la seva virtut es tallava i

Barcelona: Ediciones del Serbal, t. .2, ..3, 1997, p. 372.
4 ”Catalunya Sagrada”, La Veu del Montserrat. [Vic], n. 52, 29 de
desembre de 1883
5 ”Catalunya Sagrada”, La Veu del Montserrat. [Vic], n. 16, 19 d’abril de
1884
6 Amades, Joan. Costumari català... [op. cit.]
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SANTA SEVERA, ANTIGAMENT VENERADA A
SANT PERE DE LES PUEL·LES
Redacció.- El “tresor de ca l’Adroguer”, tema d’un
article del darrer número de la revista, contenia
quatre petits paquets de paper i de factura manual
que contenien relíquies de santa Severa, verge i
màrtir. En un d’aquests paquets, s’indica la data de
la seva festivitat: el 29 de gener. Aquesta dada
indica que no es tracta de santa Severa de Trèveris
(Renània-Palatinat, Alemanya), abadessa del segle
VII, amb festa el 20 de juliol. Sembla , per tant, que
es tracta de les restes d’una santa posttridentina
venerada a Barcelona, concretament a l’antic
monestir de Sant Pere de les Puel·les.
El monestir de Sant Pere de les Puel·les, o de les
Puelles, era un cenobi benedictí femení, fundat el
segle X i que va perdurar fins a l’exclaustració de la
dècada de 1830. A partir de 1873, va desaparèixer
l’edifici monacal i només en va restar dempeus
l’església que va assumir la funció de parròquia. En
aquest temple es va venerar el cap de santa
Severa.
Les dades sobre santa Severa són més aviat
escasses. Dels goigs que se li van dedicar, es
dedueix que hauria estat donzella romana, de
família noble cristiana. De molt joveneta, a causa

de la seva fe, va morir per diferents martiris que va
patir. Aquest fet hauria passat durant la darrera
persecució, a principi del segle IV, i se l’hauria
enterrat en una de les catacumbes de la rodalia de
la ciutat de Roma.
En època del papa Climent XI, es van extreure les
restes de Severa del cementiri paleocristià i se la va
considerar una màrtir de la tirania imperial romana
contra els seguidors de Jesucrist. El crani i alguns
cabells van ser concedits al sacerdot Anton
Monrós, que residia a l’església de Sant Pere de les
Puel·les.

L’autèntica que certificava la relíquia

anava signada pel cardenal Gaspar de Sabina.
Malgrat que, en un primer moment, tenia el destí
de ser venerada de forma particular, Mn. Monrós
en va fer donació al monestir de Sant Pere de les
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Puel·les, tal com es va fer constar en escriptura

Puellas de esta ciudad: hoy, á las diez menos

pública signada pels notaris Rafel Albià i Josep Galí

cuarto

amb data del 23 de juliol de 1702.

Beneficiados cantará tercia y oficio solemne”.(2) El

La comunitat de Sant Pere de les Puel·les va rebre,

bisbe de Barcelona, Mons. Pau de Sitjar, va atorgar

amb gran solemnitat i processó, les relíquies de

quaranta dies d’indulgència a qui, davant la

santa Severa i les va col·locar a l’altar major.

imatge, fes oració d’una avemaria.

L’esdeveniment devia tenir un gran ressò, ja que

Dos anys després, la ferma devoció es mantenia i, a

Narcís Feliu de la Penya va fer-lo constar, en la data

més, es tenia ben present per quina raó era

que va succeir, a la seva obra Anales de Cataluña:

invocada la intercessió de la santa. Com solia ser

la

Rda.

“Festejó la Iglesia de San Pedro de
Barcelona

com

Procession,

y

solemne festividad el arribo feliz
de la Cabeza de Santa Severa
Virgen y Martyr, venida de Roma,
y entregada a los Clerigos de
dicha Iglesia, donde se venera”. (1)
La devoció a santa Severa va
arrelar amb força. L’any següent
de la seva recepció, la Santa Seu va
autoritzar

la

formació

confraria

amb

d’una

l’atorgament

d’indulgència plenària per als seus
membres. A principis del segle XIX,
la devoció per la santa va rebre un
nou impuls a partir de Mn. Degués,
beneficiat de l’església de Sant
Pere, que va reforçar la confraria i,
gràcies al donatiu de Maria Folera,
que havia fet una prometença a la
santa, es va fer una imatge, amb
corona de plata i altres ornaments.
L’any 1817, el Diario de Barcelona
feia

constar

devotes:

“En

aquestes

accions

celebridad

de

haberse colocado la imagen de
Santa Severa, vírgen y mártir con
algunos adornos que á expensas
de una devota se han hecho, en el
altar

mayor

de

la

iglesia

parroquial de San Pedro de las
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habitual, el fet de venerar el crani de la santa era

Santa han conseguido sus devotos en toda clase

principalment

cap:

de males, y singularmente en dolores de cabeza, á

“Mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de

cuyo fin se da algodón que ha tocado los cabellos

las Puellas, se celebra la fiesta de Santa Severa,

y cabeza de la virgen y mártir […]”.(4)

vírgen y mártir , especial abogada para dolores de

L’any 1901, els sacerdots beneficiats de l’església

cabeza: á las 9 la Rda. Comunidad de Domeros y

van costejar un reliquiari de plata per substituir

beneficiados de dicha iglesia cantará la misa

l’original reliquiari de fusta, en forma de bust: “Ab

solemne; y á las 5 de la tarde se cantará el

motiu de estrenar la urna de plata se feu festa

santísimo rosario con asistencia de la música de la

solemníssima, y los fiels ab gran devoció invocant

Catedral, cuyos misterios explicará y hará la

de nou a la Santa, procurant-se les cintes de la

plática el Dr. Raimundo Casas, presbítero y

mides del Cap de Santa Severa, y cotó pera curar

beneficiados de la misma, concluyendo la funcion

lo mal de cap, cotó i cintes que’s fan tocar al cap

con los gozós de dicha Santa”.(3)

verdader de la Santa abans de danarse als fiels”.

L’existència de les relíquies adquiria una notable

(5)

importància per als devots a partir de la possibilitat

L’any 1902, es commemoraven els dos segles de

d’obtenir

“Los

l’arribada de la relíquia. En aquesta ocasió es va

multiplicados favores que por intercesión de la

editar el llibret amb el contingut de la novena que

el

indicat

cotó

contra

que

les

el

mal

havia

de

tocat:

'VILLANCICOS' EN PLE JULIOL DEDICATS A SANTA SEVERA
De la celebrada arribada de les relíquies de santa Severa, en va quedar una composició musical amb el
nom de “Villancicos, que se cantaron en la muy Ilustre y Real Iglesia de San Pedro de las Puellas de
Barcelona, en la Sumptuosa Fiesta, festiva pompa, y pomposa Processión, que se hizo al recibir en su
templo y colocar en su Trono a la Insigne reliquia de la Cabeça de Santa Severa Martyr. Domingo dia 23
de julio de 1702. Canto los la Capilla del Palao siendo su Maestro el Licenciado Thomas Milans”. La
impressió es va fer a Barcelona a la impremta que Bartomeu Giralt tenia al carrer de la Canuda. La
paraula “villancicos” pot sobtar des de la perspectiva actual ja que se solen associar a l’època nadalenca
i que, en aquella ocasió es van cantar en ple juliol.
Una accepció d’aquest mot, en català 'villancet', és: “Cançó
popular breu que sovint servia de tornada”. Per tant, es tractava
d’una modalitat de cançó popular de temàtica religiosa que ben
bé es podia entonar en plena canícula.

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

32

MISCEL·LÀNIA
se li podia oferir. De la celebració, se’n va fer ressò

días de indulgencia por cada Padrenuestro, Ave

La Vanguardia:

María u otras Oraciones aprobadas por la Iglesia,

“En la parroquia de San Pedro se celebrará el

que se recen delante de la insigne Reliquia”.(6)

segundo centenario de la traslación solemne á

Les relíquies de santa Severa es van perdre en

esta iglesia parroquial de la insigne reliquia de la

l’incendi que va partir l’església l’any 1909 per la

muy noble romana Santa Severa, virgen y mártir,

Setmana Tràgica.

patrona de la reverenda Comunidad, con los
siguientes cultos:
Día 25 enero. A ¡as cuatro da la tarde, expuesta la
insigne Reliquia, la reverenda Comunidad cantará
solemnes Vísperas y Completas.
Día 26. A las diez, oficio solemne cantado por la
capilla de música de esta parroquia, ensalzando
las glorias de la Santa el reverendo P. D. Jaime
Mas, C. M. F. Por la tarde, á las seis y media, sé
dará principio á la solemne Novena, cantando la
capilla de música de esta parroquia escogidas
piezas en los intermedios, ocupando la sagrada
cátedra el citado orador, terminando con el canto
de los gozos de la Santa y adoración de la
Reliquia.
Los demás días se celebrará la Novena durante la
misa de las siete, cantándose los Padre nuestros y
finalizando con los gozos y oración.
Se espera de la religiosidad y devoto fervor de los
fieles, procuren con su asistencia contribuir al
esplendor de estos cultos.
En la entrada de la iglesia habrá una mesa, donde
se

facilitarán

gozos

y

Novenas,

compuestas

nuevamente, con una pequeña reseña de la
historia de la Santa, como también Cintas y

Notes:

algodón pasados por la Santa Reliquia, que tienen

1. De la Peña, Narcís Feliu. Anales de Cataluña: y epilogo breve de

la

los progressos... Barcelona: Juan Pablo Martí, 1709, v. 3, p. 501

virtud

de

aliviar

los

dolores

de

cabeza,

esterilidad y otros, á los que Con verdadera fe
acudan á la intercesión de la Santa.

2. Diario de Barcelona, núm. 131, 11 de maig de 1817, p. 701
3. “Fiesta”, Diario de Barcelona, n. 27, 27 de gener de 1819, p. 216
4. Diario de Barcelona, núm. 28, 28 de gener de 1829, p. 223

Notas. Los devotos qué deseen se apliquen á su

5. Novena de la gloriosa verge i màrtir Sta. Severa seguida de la

intención algunos de los días de la Novena, podrán

breu història de dita santa. Barcelona: Llibrería y Tipografía

dirigirse al reverendo Administrador ó Sacristán.
El Cardenal doctor Casañas. ha concedido cien

Católica, 1902, p. 38
6 “Noticias religiosas”, La Vanguardia, núm. 7054, 25 de gener de
1902, p. 3
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SANT FLAVIÀ, VENERAT A VERDÚ
Redacció.- A finals de la dècada de 1630, Verdú va
rebre les relíquies de sant Flavià, cedides pel
religiós Hilarió Gil. De la seva hagiografia se’n sap
allò que va fer constar el relat llegendari. Josep M,
Salisi (1) en fa una magnífica exposició: “Sant Flavià
fou viceprefecte de Roma, un càrrec militar amb
funcions jurisdiccionals atorgades pels magistrats
superiors. Es veu que, segons s’esmenta en el
martirologi romà, essent espectador del martiri de
sant Màxim, l’esposa d’aquest i dels seus fills, a
Flavià li vingué la il·luminació divina i es convertí al
cristianisme. Aquest fet li va comportà el seu propi
martiri —fou degollat— i, a la vegada, el martiri dels
setanta-cinc membres de la seva família. Segons el
que coneixem, el nostre Flavià deuria exercir el
càrrec politico-militar de viceprefecte entre els
mandats de Claudi II (268-270), anomenat “el
Gòtic” a causa de la victòria que aconseguí l’any
269 contra els gots, i Dioclecià (284- 305)”. L’autor
segueix explicant: “Un cop martiritzat i mort, el cos
de Flavià fou enterrat en una de les catacumbes de
la via Àpia, justament al cementiri de Sant
Pretextat. A mitjans del segle VIII, concretament
l’any 756, i arran de la devastació que patí la ciutat
de Roma per part del cabdill llombard Astolf, es

En aquest ambient de fervor religiós d’època

dugué a terme, per tal de salvaguardar les restes

barroca, se situa la troballa de les restes de sant

dels màrtirs, una etapa de trasllats massius dels

Flavià i el seu trasllat a Catalunya com segueix

cossos de las catacumbes fins a les basíliques

explicant Salisi: “L’any 1623 el pare Hilarió Gil,

d’intramurs de la ciutat. Concretament aquesta

monjo del monestir cistercenc de Santes Creus,

etapa de translació la inicia el pontífex Pau i (757-

portà a Catalunya diverses restes òssies de màrtirs

767) i es continuà durant els pontificats de Pasqual

romans per tal de ser venerats en terres catalanes,

I (817-824), Sergi II (844 - 847) i Lleó IV (847-855). A

entre elles les de Flavià [...]El pare Fruitós (Bernat

finals del segle XVI i principis del XVII, es reinicia de

Clarasó,

nou l’extracció massiva de les relíquies dels sants

l’arquebisbe

màrtirs. En aquest cas no fou per salvaguardar-los

guardià del convent de Montecalvari de Barcelona,

de l’espoli, sinó per donar-los a conèixer i fer-los

sol·licità al pare Hilarió Gil les restes d’algun dels

extensius a les comunitats religioses de tot l’àmbit

sants màrtirs que havien arribat de Roma per tal de

cristià partint de la base exposada per la reforma

ser venerades a l’església parroquial de Santa

conciliar de Trento”.

Maria de Verdú. El 12 de febrer de 1628 es fa l’acta

verduní
Joan
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de donació al pare Fruitós de les relíquies de sant
Flavià [...] No és fins al 15 de gener de 1629 que en
una solemne celebració a l’església verdunina
s’obre la caixa que contenien les relíquies de
Flavià”.
Després de la interessant aportació de Josep M.
Salisi, ell mateix fa una reflexió que cal conèixer:
“Fixem-nos ara en un fet interessant, la comparació
de les dues fotografies dels reliquiaris i les relíquies
del sant. La primera correspon a una fotografia de
primers del segle XX, on es veu l’urna feta el 1815, i
la segona correspon a l’actual reliquiari. Comparant
les dues fotografies es pot veure clarament la
diferència del contingut, a la primera hi ha un bon
nombre de restes, mentre que a la segona ja no
n’hi ha tantes. Aquest fet ens pot estranyar en més
o menys mesura, però de totes maneres, coneixem
els greus trasbalsos succeïts arreu de Catalunya i
del

país

entre

transformaren

i

1936

i

1939

eliminaren

que
moltes

alteraren,
de

les

pertinences religioses”.(2)
Poc després de l’arribada de les relíquies a Verdú,
Reliquiari de sant Flavià anterior a la Guerra Civil

es van atribuir diversos miracles a la intercessió del
sant. Josep M. Salisi ho explicava amb aquestes
paraules: “[...] quan el pare Hilarió Gil portà les
relíquies des de Roma, primerament les deixà a la
casa d’un germà seu a Tarragona, però sembla ser
que aquest no les tractava amb la decència i cura
que aquells sants ossos requerien i Hilarió anà a
trobar al pare guardià dels convent dels caputxins
de la mateixa ciutat perquè es fes càrrec de les
restes òssies. Uns dies abans de canviar les
relíquies de lloc, un fill del germà del pare Hilarió es

Estat actual de les relíquies de sant Flavià

clavà les punxes d’un estri de ferro als ulls i li brollà
molta sang i feia tan gran cridòria pel dolor que
arribà a esglaiar i trasbalsar tots els de la casa. El

es veié senyal de cap mena del mal que el nen

pare de la criatura s’agenollà davant de les

havia sofert. Tots els assistents consideraren que

relíquies dels sants i implorà el seu favor i

les relíquies dels sants havien fet ús de les seves

intercessió en el desgraciat accident, després el

aptituds miraculoses i que donaven mostres del

pare eixugà la sang del rostre del petit i per enlloc

seu poder diví”.(3)
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l 1658, se li va construir un altar amb un ric retaule
a la capella que anteriorment era dedicada a sant
Llorenç. S’hi va col·locar de una imatge de fusta,
obra de Pere Marc d’Igualada, que es va salvar de
la destrucció a l’inici de la Guerra Civil. L’antic
reliquiari va ser cremat però les relíquies s’havien
extret uns dies abans i preservades. A principi de la
dècada de 1970, es va reformar la capella on
destaca la imatge del sant i el reliquiari elaborat
pel manresà Gabriel Garriga en metall daurat i
fusta.(4)
Notes:
1 Salisi, Josep M. “Una antiga representació iconogràfica de
Sant Flavià (II)”, Xercavins [Verdú], n. 39, octubre de 2009, p.
19
2 Salisi, Josep M. “Una antiga representació...” [op. cit.], p. 20
3 Salisi, Josep M. “Una antiga representació iconogràfica de
Sant Flavià (i III)”, Xercavins [Verdú], n. 40, gener de 2010, p.
24
4 Boleda, Ramon. “L’església parroquial de Verdú” [en línia]
Verdudigital.net [consulta: 23/12/2021] Disponible a:
http://www.verdudigital.net/parroquiadeverdu/parroquiaver
Imatge de sant Flavià situada al seu altar, damunt el seu reliquiari

du/historia/index_historia.htm
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L'AMPOLLETA DE PELEGRÍ DEDICADA A SANT SEBASTIÀ
Les diverses modalitats de relíquies, amb una

aquest líquid untuós o la pols en petits receptacles

entitat indirecte i sense afectar físicament les

i es traslladava fins als llocs on havent de rebre

restes originals, tenien diversos formats. Entre els

devoció. En els casos més elaborats, aquestes

més coneguts hi havia les ‘brandea’ o retalls de

ampolletes, de terrissa o de metalls com el plom, es

roba

decoraven amb la imatge del sant o santa i altres

que

els

pelegrins

introduïen

als

forats

intencionadament practicats als sepulcres dels

símbols cristians.

sants i que, en tocar les relíquies, adquirien les

Una ampolleta de plom amb una representació de

seves propietats. Més indirectes encara, hi havia

sant Sebastià a una cara, i l’anagrama de Jesucrist

procediments com l’obtenció de l’oli que cremava

escrit amb lletres gòtiques a l’altra cara, és un

davant la tomba o la terra del voltant. Es dipositava

exemple d’aquesta modalitat.

Un sant molt venerat
El relat hagiogràfic diu que Sebastià era fill de la ciutat de Milà però
establert a Narbona. La seva família era devota cristiana i ell mateix
es va encomanar a aquesta religió. L’exercici de militar, dins les
tropes romanes, el va dur a ser un dels més brillants soldats. Ben
aviat, es va trobar entre la guàrdia del propi emperador Dioclecià.
En temps de persecució de cristians, Sebastià va mostrar la
màxima benvolença vers els seus germans de fe estalviant-los
molts patiments. Igualment, procurava la conversió d’aquells que
l’envoltaven. En els moments més cruents de l’ofensiva contra els
cristians, es va descobrir la veritable devoció de Sebastià.
L’emperador mateix el va interrogar però en veure que no desistia,
va ordenar el martiri del soldat. Amb el cos lligat a un tronc, va ser
objectiu de gran quantitat de sagetes llençades per traçuts
arquers; tot i que malferit, va sobreviure al martiri. Temps després,
recuperat de del turment, es va presentar a l’emperador per
recriminar-li la seva actitud davant els cristians. De nou, però, va
ser pres i dut al circ de la ciutat on va ser executat un 20 de gener.
La fama de sant Sebastià es va difondre, especialment, després de
salvar Roma de la pesta en ser invocada la seva intercessió.
D’aquesta manera va esdevenir un dels sants més populars arreu
de la cristiandat per ser reclamat en els diversos episodis
epidèmics que periòdicament assolaven els pobles i ciutats.
L’enterrament del sant se situa a la romana Via Àpia. Les seves
relíquies es van escampar per diversos llocs de la cristiandat. L’any
826 se’n vas traslladar a Saint Medard de la ciutat de Soissons al
nord de França. És possible que aquest fos l’origen de l’ampolleta
d’aquest article.
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Les dues cares de l'ampolleta

A la baixa edat mitjana, els pelegrins que visitaven
llocs sants procuraven endur-se algun record
material.

Aquests

emplaçaments

podien

ser

significats per la possessió de destacades relíquies
o el mateix sepulcre del personatge. El fet de
conservar aquestes relíquies indirectes permetia
una

tranquil·litat

personal

en

moments

de

dificultats i un mitjà per demanar la intercessió del
sant. Aquestes ampolletes les podia dur el pelegrí a
sobre per una necessitat en el seu viatge o guardala a cada seva.

Silueta de pelegrí amb l'ampolleta penjada al coll

Testimoni de la gran distribució de les relíquies de sant Sebastià
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RELÍQUIES DE SANTA PAULA MONTAL
Paula Montal i Fornés (11 d’octubre de 1799, Arenys

El 1842, va establir una nova escola a la seva

de Mar - 26 de febrer de 1889, Olesa de Montserrat)

població natalícia des d’on va entrar en contacte

va néixer al carrer de la Perera, actual carrer Bisbe

amb els Escolapis de Mataró; aquesta congregació

Català d’Arenys de Mar. Els seus pares eren,

era la única que, després de l’exclaustració, exercia

ambdós, vidus que es van tornar a casar; el pare,

funcions

mestre corder, ja tenia quatre fills del primer

professava amb el nom de Paula Montal de Sant

matrimoni. Paula va ser la gran de cinc fills nascuts

Josep de Calassanç i la comunitat d’ensenyants es

de la segona unió.

va constituir en institut religiós amb el nom de

Quan tenia 10 anys, va quedar orfe de pare. La

Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies.

família es va trobar en una situació molt precària i

El 1847 va ser nomenada superiora del centre de

li va caldre assumir una gran responsabilitat vers

Sabadell i va exercir de mestra de novícies fins al

els seus germans. Durant un temps, per ajudar a

1859. A partir d’aquell any es va establir al col·legi

l’economia de la llar, va treballar de puntaire. A

d’Olesa de Montserrat, on va ser-ne la superiora i

partir de 1816 va participar de la vida parroquial:

on va residir la resta de la seva vida.

primer va fer de catequista i, posteriorment, va

Tot i la seva dignitat de fundadora, mai va assumir

ingressar a les congregacions de Nostra Senyora

el càrrec de superiora general de la congregació.

del Roser i Nostra Senyora dels Dolors. El 1827 va

Només, durant tres anys, va ser consultora general

començar a exercir d’educadora de nenes a casa

i superior provincial de Catalunya. En morir, a l’edat

seva,

de 90 anys, l’Institut tenia 19 cases, repartides pel

ensenyant

catecisme,

costura

i

lletres.

educatives.

Cinc

anys

després,

hi

Aquesta experiència la va fer conscient de les

territori

mancances formatives que patien les dones.

religioses.

L’any 1829, juntament amb Agnès Busquets, es va

El papa Joan Pau II la va beatificar el 18 d’abril de

dirigir a la ciutat de Figueres per obrir una escola

1993 i canonitzar el 25 de novembre de 2001.

espanyol,

amb

més

de

tres-centes

de nenes on va dur a terme una educació integral
dins la doctrina cristiana. Amb poc temps, el centre
va

créixer

en

participació

de

formadores

especialment, d’alumnes; una part eren internes.

i,

Font:
Arimany, Joan. Diccionari de sants històrics catalans. Sant Vicenç
de Castellet: Farell, 2011, p. 96-97

Medalles i medalló amb relíquies de santa Paula Montal
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
A LA RECERCA DEL PERDUT SANT DRAP DE LLEIDA
El passat 18 de novembre, en el marc d’una
conferència ‘Art i Patrimoni a Lleida durant la Guerra
Civil, espolis i protecció’, els ponents van fer un
comentari que no va passar desapercebut als mitjans
lleidatans, com el Segre. La conservadora del Museu
de Lleida Carme Berlabé i l’exconservador i professor
de la UdL Albert Velasco, van afirmar que la relíquia
més notable de la diòcesi, el Sant Drap o Sant
Bolqueret, podria no haver estat destruït durant la
Guerra Civil i que podria estar en mans d’una família
devota que l’hauria conservat. Tot i que no es

El Sant Drap era, possiblement la relíquia més

descarta la versió mantinguda fins ara i que la relíquia

rellevant de les que es trobaven a Catalunya i

hagi

nou

associades al naixement i infància de Jesús que es

plantejament procura interpel·lar les persones que

venerava a Lleida. L’anomenat sant Drap, sant

suposadament la posseeixen i que haurien de fer

Bolquer o sant Bolqueret era una peça que la

pública l’existència de la relíquia.

tradició considerava un dels embolcalls de roba del

desaparegut

Segons

manifestacions

definitivament,

d’Albert

el

Velasco

per

a

Nen Jesús. Podeu llegir la història del Sant Drap al

Reliquiae Sanctorum in Catalonia, la informació va

número 3 (pàgs. 11-12) d'aquesta revista clicant la

sorgir de les gestions que es van fer, mentre es

imatge inferior:

preparava la conferència, amb el Banc d’Espanya. La
darrera situació del Sant Drap, de la qual es té
coneixement és a l’oficina del Banc d’Espanya a
Lleida. La documentació que es va trobar indicava
que 26 d’abril de 1937 José Vidal Ruiz va fer-ne el
dipòsit. Deu anys després, es va cancel·lar aquest
dipòsit ja que constava que a finals de la Guerra Civil
s’havia saquejat i l’objecte sacre havia desaparegut.
En

aquest

propostes:

punt
que

es

poden

realment,

la

plantejar

diferents

relíquies

s’hagués

destruït; que el metall del marc s’hagués fos per a la
industria armamentista i la peça de roda fos llençada
com a deixalla; o que la tela es conservés. Aquesta
darrera hipòtesi és contemplada amb certa esperança
per Velasco ja que considera que una relíquia tan
coneguda com en sant Drap podria haver estat
recollida

i

guardada.

Per

tant,

hi

ha

un

cert

pressentiment que, pel fet de parlar-ne, podria
suggerir, a qui conserva el Sant Drap, fer-la pública.
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
RELÍQUIES DE DELS CAPUTXINS BEATIFICIATS A MANRESA
Les cerimònies de beatificació o canonització solen
estar presidides per relíquies del futur beat o sant.
Aquesta presència física reforça la memòria que es
vol expressar en l’acte d’homenatge així com enllaçar
el passat i present de firma consistent. Per aquest fet,
en el procés anterior a l’acte que es port da terme, es
recuperen

algunes

de

les

restes

físiques,

especialment de l’estructura òssia. Amb aquesta
finalitat, les relíquies de dos dels tres frares caputxins
beatificats a la Seu de Manresa el passat 6 de
novembre. Es tractava del primer acte d’aquest tipus
viscut a Manresa i a la diòcesi de Vic en tota la història
i, per tant, un esdeveniment de gran importància. Una
urna, amb restes òssies de dos dels beatificats més
objectes que pertanyien al tercer caputxí, ha ocupat
un lloc destacat en tot
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Els Amics dels Goigs de Barcelona commemoren els 100 anys d'existència i d'incansable edició i promoció d'aquestes
produccions de literatura i devoció popular. Des d'aquí, celebrem aquest simbòlic i important aniversari amb una edició que
l'entitat va fer el 1927 dedicada a un cos sant. Que sigui per molts anys més!
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PROPER NÚMERO: 28 DE FEBRER DE 2022
Dossier:
Les relíquies als altars (i 2)
Relíquies al territori:
Alt Empordà (2)
Reliquiari:
El sepulcre de sant Ramon de Penyafort (i 2)
Miscel·lània:
Santa Teodora venerada a la Vila de Gràcia
Una relíquia vigatana de sant Josep
Relíquies i topònims: el Puig de les Relíquies de
Camprodon
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