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                     a història de les relíquies, des de l’antiguitat tardana fins a l’actualitat, demostra que sempre    

                     s’han mogut entre la devoció i la cobdícia. El valor atorgat a les restes sacres des del punt de  

                     vista religiós, també ha comptat amb la notable riquesa material dels reliquiaris. 

L’obtenció de les relíquies podia tenir diferents orígens, des dels més lícits fins als menys acceptables.

Aquelles poblacions i territoris on havien viscut els autèntics màrtirs, com són el cas de Girona amb sant

Feliu o Tarragona amb els sants Fructuós, Auguri i Eulogi, solien disposar del sepulcre, conegut com a

martyrium, al voltant del qual començava a divulgar-se la seva devoció. En aquells casos en què s’hauria

perdut el record de la localització de les tombes i esdevenia habitual la “invenció” o troballa en el lloc

indicat per somnis meravellosos i que converteixen el fet en una curiosa causalitat; és el cas dels Sants

Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic o santa Eulàlia de Barcelona.

La diplomàcia o l’apropiació més o menys amistosa també havia format part d’aquestes accions per

aconseguir relíquies. Es podia dur a terme la més pura transacció comercial, com en el cas del braç de

santa Tecla amb el pagament per part del comte Jaume II, el Just, d’una petita fortuna formada per or,

cavalls i formatges; també es podien adoptar com a pròpies del territori on passaven a ser venerades

després de la petició formal, rebudes com a regal de dignitats religioses de Roma, com la gran majoria

de restes sorgides de les catacumbes en els segles XVI a XIX; fins i tot cal considerar que l’acció

diplomàtica no era ben acceptada per una part (els vells posseïdors) i la mostra de certa hostilitat contra

els nous propietaris, com en el cas dels Cossos Sants de Manresa.

Finalment, en el cas de dubtosa moralitat, es practicaven amb freqüència i arreu d’Europa els robatoris

pietosos, els furta sacra, com seria el cas de sant Eudald; i en el darrer nivell hi hauria el robatori per la

força, que considerava les relíquies un botí de guerra o que, simplement, es prenien pel valor econòmic

dels metalls i joies del reliquiari. Entre aquests darrers s’hi poden situar els nombrosos fets delictius en

el marc de la Guerra Civil (1936-1939), que van suposar la definitiva desaparició de moltes peces

d’orfebreria amb relíquies o la seva pèrdua temporal amb la consegüent desaparició del culte.

Per descomptat, es poden detectar matisos en casos concrets. No cal anar gaire enrere en el temps: el

cas més destacat va passar el 1980 quan René Alphonse van den Berghe, conegut com a Erik el Belga, i

la seva banda es van endur 28 peces de l’arqueta gòtica de sant Martirià de Banyoles de les quals cinc

encara no han estat recuperades.

Aquesta diversitat de formes, des de les més lloables fins a les més rebutjables, formen part del

recorregut històric de les relíquies de sants. En qualsevol cas, unes i altres, formen part de la naturalesa

humana, que inevitablement ha impregnat la naturalesa divina.

LES RELÍQUIES: ENTRE LA DEVOCIÓ I LAS COBDÍCIA
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Ampliació de l'article publicat a Reliquiae Sanctorum in Catalonia n. 5 (abril 2021), p. 15



Redacció.- En diversos temples eclesiàstics es

troben construccions, annexes o independents, que

reben el nom de comunidors. Aquests elements

arquitectònics, ara en desús, tenien una funció ben

especial en segles passats: acollien el sacerdot que,

mitjançant les oracions adequades per comunir o

conjurar el mal temps, intentava combatre els

efectes de tempestes i altres pertorbacions de

l’atmosfera. Segons Josep M. Marquès, aquesta era

una acció que tenia un gran simbolisme: “[...] per a

una comunitat rural, poques amenaces havien de

preocupar tant com la de perdre en pocs moments

la collita a causa de la tempesta i veure’s

condemnats a la fam durant un any”.(1)

Als pedrons es feia, de forma periòdica i habitual,

una acció preventiva davant el mal temps.

Anualment, es procedia a les benediccions de terme

que solien fer-se, especialment, per la festivitat de

sant Marc (25 d’abril), el dia de la invenció de la

Santa Creu (3 de maig) i, amb menys deteniment,

cada diumenge fins al dia de l’Exaltació de la Santa

Creu (14 de setembre). Segons Marquès, la

benedicció del terme avançar-se als fenòmens

meteorològics que solien fer-se presents a l’època

estiuenca: “[...] tenia com a finalitat principal

conjurar el perill de les temibles pedregades, la

imminència de les quals augmentava dins el

període  de  maig  a  setembre”.(2)   Aquest  ritual  se
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ELS COMUNIDORS: 
ÚS I TIPOLOGIES D’UNA

PECULIAR CONSTRUCCIÓ
VINCULADA A LA 

VERA CREU (1)

La petita edat de gel

Els estudis de la climatologia històrica, en un context global i en especial dedicats al marc

territorial català, expliquen que, entre els segles XIV i XIX, va tenir lloc la coneguda com

miniglaciació o petita edat de gel. Després d'un deteriorament progressiu del clima, que havia

estat força càlid durant l’edat mitjana, aquesta etapa va suposar  temperatures inferiors a les

actuals (entre un i dos graus menys de la mitjana anual). 

El factor més significatiu va ser l'alteració del règim pluviomètric, que es va fer molt més

irregular, i la successió d'esdeveniments severs de sequera o de pluges persistents, en ambdós

casos de fort impacte en l'agricultura. Igualment, es va incrementar  la freqüència de l’aparició

d’hidrometeors catastròfics de gran magnitud: inundacions per pluges torrencials, grans

nevades o temporals de mar. Les sobtades tempestes, moltes vegades acompanyades de fortes

pedregades, van esdevenir un fet intens i temut fenomen contra els conreus.
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solia fer al pedró situat en un lloc preeminent de

l’entorn i s’hi anava en processó col�lectiva. El pedró

és un pilar de pedra al damunt del qual s’hi troba

una creu de ferro forjat inserida en una llosa plana

que, a mena de taula, restava damunt la pilastra.

Santiago Casanova afirmava que els pedrons tenien

una utilitat pràctica: “[...] sostenir la Veracreu , el

ritual, el salpasser i la caldereta de l’aigua beneïda

en l’acte de benedicció”.(3) Igualment, quan aquest

pedró era situat en lloc proper a l’església, servia per

al res de la Pàssia, fragments dels evangelis

relacionats amb la passió de Crist i que eren llegits,

cadascun, en una direcció dels punts cardinals amb

la finalitat que Déu protegís les collites. 

Quan es temia la imminència d’un temporal, amb

possibles efectes nocius, es desenvolupava una

acció més contundent i amb intencionalitat

pal�liativa. D’aquests rituals se’n deia comunir o

conjurar.

Comunir, explicava el jesuïta Josep Braun (4) tenia

una finalitat concreta: “[...] devoció pública que va

unida amb una benedicció per tal d’allunyar el mal

temps i les males conseqüències en segueixen per

als fruits de la terra”; i detallava: “[...] segons el Ritual

romà únicament s’ha de practicar quan amenaça un

mal   temps”.     El   mateix   autor   indicava   de   què

constava el fet de comunir: “[...] segons el Ritual

romà consta de les lletanies de tots els sants,

repetint la invocació A fulgure et tempestate, del

salm Lauda Jerusalem Dominum, d’una llarga sèrie

de versets, de cinc oracions que ja compareixen en

part al Gelasianum, la quarta de les quals va

acompanyada d’una benedicció del temps; i acaba

el ritu amb una aspersió amb aigua beneita”.

Igualment, afirmava: “[...] els segles XIV i XV van

ésser fecunds en la creació de tal fórmules que no

sempre van estar lliures de supersticions”;

finalment, i des de la perspectiva del primer quart

del segle XX, acabava dient: “[...] les benediccions del

temps que tenim en el ritual actual són abreviacions

de formularis de la darreria de l’edat mitjana”.

En efecte, la preocupació per dominar les forces de

la natura, potencialment nocives per a l’agricultura,

ja provenia de l’edat mitjana. El sacramentari de Vic,

datat de 1038, i que Josep Gudiol va descriure com

“el més antic sacramentari que potser hi ha a

Catalunya” (5), ja preveia una “missa contra fulgura

et tempestate”.(6) A la mateixa època, el

sacramentari de Ripoll, atribuït a l’escriptori del

mateix cenobi i del qual Alejandro Olivar va

considerar que podia haver estat escrit a mitjan

segle XI (7),  entre  les  misses votives n’esmenta una

Pedró de Sant Miquel d'Ordeig, prop de Vinyoles, a les Masies de Voltregà



Les Vera Creu eren presents a determinats temples

eclesiàstics catalans des de l’alta edat mitjana. La

seva gran divulgació, que les va fer imprescindibles

en tota església parroquial, es va produir entre els

segles XIV i XIX. 

Aquestes Vera Creu eren obres d’orfebreria que

adquirien el nom d’estauroteca per la forma que

recordava el símbol cristià per excel�lència. Al lloc

d’intersecció dels dos travessers se situaven dues

estelles atribuïdes a la veritable creu –Lignum

Crucis- de la Passió i mort de Jesucrist que 

 generalment devien ser relíquies “per contacte”

que haurien tocat les restes vinculades directament

amb les poques relíquies suposadament

autèntiques de la crucifixió). La peça tenia unes

dimensions adequades per al seu trasllat, en mans

del sacerdot, fins al comunidor i una base o peu per

situar-les a pedrons o petites superfícies.

El març de 1862, el Boletín Eclesiástico del

Obispado de Vich contenia una nota dirigida als

vint-i-cinc rectors parroquials que havien sol�licitat a

la seu diocesana per subministrar la Vera Creu:

7

DOSSIER

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

LA VERA CREU I ELS COMUNIDORS



“pro tempestate”. De forma semblant, en un

manuscrit de finals del mateix segle preservat a

l’Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, s’hi recull el text

Contra fulgur et tronitua et tempestatem et

grandinem (Contra llamps i trons i tempestes i

pedra). Malgrat que es tracta d’un manuscrit

mutilat, explica un ritual en el qual el sacerdot,

després de posar-se l’estola, havia d’agafar una creu

i, a terra, dibuixar una creu dins un cercle on, a cada

secció, havia d’escriure quatre noms: Ihesus

Nazarenus, Sadrach, Misach et Abdenago.(8) Un

document semblant i amb el mateix títol, segons

esmenta Xavier Sitjes, es trobava al monestir de

Santa Maria de l’Estany.(9)

Més endavant, ja en edició impresa, es troba un

ritual de la diòcesi de Vic de 1547 (10), entre d’altres,

el detalla el procediment que porta l’encapçalament

següent: “Principi de les oracions i juraments contra

tempestes segons les constitucions de la diòcesi de

Vic. Primerament el sacerdot abillat amb el seu

sobrepellís amb l’estola, amb aigua beneïda i alguna

creu ha de dir la benedicció de l’aigua beneïda: quan 

la tempesta present sigui per sobre del normal

aquesta benedicció que se segueix ha de ser dita

pel sacerdot amb bona devoció...”

Aquests cerimònies devien esdevenir tan habituals

que les Constitucions Sinodals del bisbat de Vic

publicades per encàrrec del bisbe Pere de Magarola,

el 1627, que fins i tot calia evitar posar en perill els

objectes litúrgics més preuats. D’aquí que el bisbe

indicava: “[...] ...prohibim que es porti el sagrament

de la sacrosanta Eucaristia a les inundacions per

aigua, o incendis, o disputes o tempestes del cel.

Més aviat en aquests casos cal tocar les campanes i

extreure amb reverència la sagrada eucaristia del

sagrari i posar-la sobre l’altar de l’església: allà, per

tal d’evitar aquests mals, el poble de Déu juntament

amb els clergues, amb fe sincera i puresa d’esperit

preguin perquè solament pot curar la paraula de

Déu”.(11)

Malgrat això, la preocupació pels efectes de les

tempestes i la intenció de combatre-les era ben

manifesta. En l’edició esmentada de les

Constitucions Sinodals i en les recollides per

manament del bisbe Manuel A. Muñoz, de 1748,

conta l’escrit següent sota el títol Que els rectors o

els que tenen cura d'una parròquia no marxin de

Santa Creu del mes de Maig fins a la festa de Santa

Creu de Setembre i que quan vegin imminent una

tempesta l'exorcitzin: “Ens ha arribat notícia que

alguns rectors o altres persones que tenen cura de

les animes durant l’època estival, en què les collites

estan encara a la terra en la seva parròquia, o

qualsevol adjutor o prevere que s’hagi quedat, o

altres persones, que no marxin davant la imminent

tempestat de llamps i calamarsa, ja que no podrien

tocar els címbals o les campanes. Per tant, establim

i ordenem a fi que els esmentats rectors, i les altres

persones que es dediquen a les tasques

esmentades, que des de la festa de la invenció de la

Santa Creu del mes de maig, fins a la festa de

l’exaltació de la mateixa Santa Creu del mes de

setembre,  no  s’allunyin de les seves parròquies, i  si
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tenen necessitat hi deixin algun prevere idoni, a fi

puguin ser capaços d’exorcitzar immediatament les

tempestes imminents, beneir el temps i tocar les

dites campanes, i en aquest mateix temps celebrar

un dia després la Missa, amb el ciri Pasqual encès, i

tocant alguna campana, mentre es recita la

Passionem Domini Nostri Jesu Christi segons sant

Joan, des d’on comença: «Egressus est Jesus», i al

costat de l’altar la llegeixin i recitin, allà on hi hagi

aquest costum de fer-ho”.(12) 

Encara, una edició impresa el 1837 detalla tot el

ritual. Aquest document porta el títol de Manual de

ritus del Bisbat de Vich i el subtítol “reduït y

coordenat, que podrà servir per conveniència, y

comoditat dels parrocos, vicaris y demés

esclesiàstichs del espresat bisbat, fet principalment

per los que han de servir en las parròquies rurals”.

Indica, a l’apartat XIV del capítol dedicat a

processons, un títol ben explícit: “De exorcismis

contra inminentem tempestatem, fulgurum, et

grandinis”; o sigui: De l’exorcisme contra imminents

tempestes, llamps i pedregades.(13) 

Comunidors: tipologies
 

Segons el Diccionari d’història eclesiàstica de

Catalunya, en paraules d’Enric Moliné, el comunidor

es podria descriure de la manera següent: “[...] és la

petita construcció amb teulat i oberta als quatre

vents, situada vora l’església o a la seva part

superior, des d’on el sacerdot, posat a aixopluc, feia

les pregàries contingudes en el ritual per comminar

les tempestes”.(14) També era conegut com a

conjurador. Un altre sinònim d’aquesta peculiar

construcció, emprada en documents antics, és el de

reliquier; segons el Diccionari Català-Valencià-

Balear: “finestra en forma de balconet que hi ha en

el campanar, on s’exposen la veracreu i relíquies de

sants per conjurar les tempestes”.(15)

Xavier Solà constata, mitjançant documents dels

bisbats de Girona i de Vic, l’existència d’un bon

nombre i diversitat de comunidors.(16) Actualment,

però, es poden observar un nombre molt

determinat i classificable en tipologies. 

La primera tipologia de comunidor que es pot tenir

en consideració és el mateix campanar dels temples

parroquials. D’entre les seves diverses funcions

s’incloïa, també, la de comunir les tempestes. El

mateix toc de les campanes tenia les propietats

indicades per desfer les nuvolades. D’aquest fet se’n

deriva la dita popular “tocar a bon temps” o “tocar

de mal temps” o, fins i tot, “tocar a comunir”.(17)

Precisament l’esmentat diccionari d'A. M. Alcover i F.

de B. Moll recull el fet, constatat l’any 1921 al Catllar,

que quan tocaven campanes “a bon temps” la gent

de Ripoll deia: “Bon temps, d’on vens? Del cel. Vine,

vine, ja t’hi volem. Mal temps, d’on vens? De l’infern.

Marxa, marxa, no t’hi volem”.(18)

El toc de campanes era una pràctica ben habitual

amb aquest objectiu i en són testimoni diverses

consuetes, com exposa Francesc Roma.(19) Així

mateix, la població seglar creia fermament en el

poder del seu toc. Martí Gelabertó,  en aquest sentit, 
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afirma: “[...] la cultura popular rural construirà al

voltant de la campana tota una devoció pel seu

suposat caràcter infal�lible per desfer mil nuvolades”.

(20) 

representants del col�legi jesuïta de Betlem de

Barcelona, de qui depenia en aquella època el

cenobi, va voler fer bocins de la campana van viure

l’oposició del poble: “[...] acudí a Casserras una

multitud de gent que ab armar a les mans

amenassaren de llevar la vida al que se atrevís a

trencar la Campana hi traurer-la del campanar”.(21) 

A Manresa, les ordres del bisbe Bartolomé

Sarmentero van rebre semblant oposició a la del

veïnat de Casserres. El prelat, en vista pastoral feta

l’any 1769, va constatar el perill que suposava el

trencament de les campanes i va dictaminar actuar

amb certa prevenció: “[...] per les tempestats may se

toquia a modo de rebato”. Després de comprovar

que les seves paraules no eren seguides amb fets,

va prohibir totalment que fossin tocades en dia de

temporal. Aleshores, el gremi de pagesos de la

ciutat es va queixar a l’Ajuntament i aquest, en data

de 30 de juny de 1771, va escriure al bisbe de Vic

demanant l’aixecament de la prohibició tot

constatant el ressentiment de la majoria dels

manresans.(22)

El mateix campanar, més enllà de ser la talaia o

torre des de la qual es tocaven les campanes, també

podia contenir un autèntic comunidor. És

constatable documentalment, que es podia destinar

a aquesta funció un pis o nivell de la construcció

sota mateix de les campanes. És el cas del

campanar de Sant Quirze Safaja, construït pel

mestre de cases originari de França Joan Bonefacia,

a partir del 1670, la segona planta del qual té les

quatre finestres, obertures de petites dimensions,

dirigides als quatre punts cardinals i tenia la finalitat

expressa de fer de comunidor, tal com s’expressa al

contracte de l’obra(23), al mig d’aquest pis

s’aixecava un pedró del qual ara està mancat. Per al

campanar de Centelles, construït pel mestre de

cases barceloní Miquel Fiter, calia que es preveiés

una escala de volta fins a la planta del comunidor,

amb les quatre finestres pertinents.(24) Per la

similitud  i  mateix  període  de  construcció,   alguns
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Per aquesta raó, la substitució d’aquests

instruments de percussió esdevenia un assumpte

delicat. És el cas de Sant Pere de Casserres, d’on el

Bernat Bolós va copsar, en fer referència a la vella

campana major del cloquer del monestir, la

consideració dels fidels: “[...] tots los pòbles vehins a

Casserras tenen tanta fe y confiansa en la dita

Campana per apartar lo mal temps, y tronadas que,

encara que trencada, no deixan de tocarla sempre

que amenassa tempestat, ab gran consuelo y alegria

dels que podan oirla, y ab repetidas experièncias

dels      beneficis      que      ocasiona”.        Quan      els
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dels altres campanars parroquials de la zona

(Castellterçol, Caldes, Sant Feliu de Codines) també

podrien haver ubicat un comunidor a la planta

situada sota les campanes. 

El toc de campanes en moments de tempesta,

dissortadament, també duia afegit un perill:

l’atracció dels llamps. En plena tempesta podia

esdevenir un autèntic perill ser-hi a prop. De fet, són

ben coneguts els casos de campanars afectats per

les descàrregues elèctriques. És molt possible que

per aquest motiu els comunidors s’allunyessin del

cloquer i així assolir entitat arquitectònica pròpia.

(Continuarà...)

Campanar de  Sant Quirze Safaja (Moianès)



El tercer i darrer article de les relíquies

venerades a l’Alt Empordà està dedicat a

diverses que han posseït (o posseeixen)

temples eclesiàstics de diferents municipis.

No són, en absolut, totes les que hi deu

haver d’escampades pel territori comarcal.

Relíquies de Santa Maria de Lladó
Santa Maria de Lladó, antic monestir agustinià

situat al municipi de Lledó, es va construir a finals

del segle XI sobre unes restes anteriors. En el

segon quart del segle següent s’hi va establir una

comunitat de monjos dirigida per un prior i

constituïda com a canònica. A finals del segle XVI

va ser secularitzat i desamortitzat el 1835. Entre les

relíquies que venerava, entre d’altres, amb

especial cura hi havia les de sant Lambert, bisbe

màrtir de la zona de Flandes, que va viure entre

els segles VII i VIII.

Lambert era un fill d'una família noble de la ciutat

de Maastricht. El seu oncle Teodard, bisbe de la

diòcesi que també és considerat sant, va instruir-

lo. Quan el mestre va morir assassinat, l’any 670, el

va substituir l’alumne Lambert de consolidada

saviesa. 
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ALT EMPORDÀ (3): COMARCA

Enmig d’una convulsa època, es va exiliar al

monestir benedictí de Stavelot a la província de

Lieja. Després de set anys, va poder retornar a

ocupar la seva tasca episcopal.

El bisbe Lambert, gran defensor d’una Església

deslligada dels conflictes polítics, no va poder

evitar trobar-se enmig d’una lluita entre famílies.

Fou assassinat un 17 de setembre de principis del

segle VIII a la seva residència de Lieja.



El seu cos es va enterrar a Sant Pieter de

Maastricht però uns anys després se’l va traslladar

a Lieja, a la casa on el van matar, que va esdevenir

un martyrium. Era centre d’atracció de pelegrins i

ben aviat es va plantejar construir-hi una catedral,

iniciada el 718, de la qual sant Lambert va

esdevenir titular.

El dominic Antoni V. Domènec, després d’explicar

detalladament la seva biografia, acabava dient:

“Despues passados muchos centenares de años

fue llevado el cuerpo deste glorioso S. a la Yglesia

collegiada de Santa Maria de Lledo, en el

Obispado de Gerona, donde le tiene con grande

veneración”. (1) Es desconeix quan van arribar

aquestes restes sacres a Santa Maria de Lladó,

però ja hi eren en època del prior Ramon II de

Viure (1348-1377). La seva petició adreçada al bisbe

gironí Berenguer de Cruïlles va aconseguir,

segons decret episcopal de 16 de setembre de

1353 que sant Lambert fos nomenat patró i

protector de la vila de Lladó pel fet que es

posseïen les relíquies. Des d’aleshores, la festivitat

del sant, el 17 de setembre, era celebrada

solemnement.(2) La invocació de sant Lambert

tenia una particularitat: “[...] se'l tenia per advocat

del  mal  d'orella,    i  de  tot  l'Alt  Empordà  i  de  la 
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Garrotxa acudien a buscar oli de la seva llàntia,

per untar les orelles de els malalts d'orella. En

prendre l'oli s'havia de dipositar una petita

almoina, que devia ser modesta perquè si algú

donava massa, el sant s'ho prenia malament,

creient que volien subornar-lo i en lloc de guarir,

el dolor era més intens”.(3)

Sant Lambert hi tenia altar propi, on es venerava

el reliquiari. El segle XVIII es va cremar aquest

altar però es van salvar les relíquies.(4) 

En temps del prior Pere Barraca (1789-1813), per la

Guerra del Francès, la sort de sant Lambert es va

tornar a posar a prova, com va dir Miquel Coll: “En

aquesta època per salvar les relíquies de Sant

Llambert de la profanació de les tropes invasores,

foren traslladades aquestes al Santuari de la Mare

de Deu del Mont. Al esser retornades les relíquies

de Sant Llambert a n'aquesta Col�legiata se feu

lluïda festa, predicant el P. Carmelita d'Olot, Josep

Pujol, natural d'Ordis”.(5)

A més de les relíquies de sant Lambert, la

Canònica de Santa Maria de Lladó en posseïa

moltes d’altres, com solia ser habitual en els

centres religiosos de major o menor dimensions.,

amb  l'objectiu d'aconseguir visites de pelegrins.

Un inventari del segle XVI les enumerava: 



“De Ligno Crucis; de Sepulcro Domini; de velo

Beatae Mariae Virginis; de panno in quo D. N. I.

involutus fuit tempore suse Nativitatis; S. Felicis

Nolae m.; S. Salviim; S. Andrsee Ap.; S. Vicentii m.;

S. Umberti; S. Eulalise Barcinonemis; S. Felicis

Gerund. m.; S. Pauli; S. Romaní; S. Hieronimí; S.

Maria Magdalena; S. Stefani protom.; S. S.

Innocentium; S. Marmunicae V. m.; S. Valentini; S.

Lucillae V.; S. Simonis Ap.; S. Rufinae m.; S.

Faustini m.; S. Silvestri Papae;  S. Sebastiani m.;

S. Agathae V. et m.; S. Luciae V. et m.; S.

Candidae V.; S. Laurentii m.; S. Eusebii m.; S.

Hilarii conf.; S. Agapiti m.; S. S. Tiburtii et

Valeriani ms.; S. Cirilae V.; S. S. Chrisantii et

Dariae ms.; S. Felicitatis; S. Stefani Papa; S.

Catarinae V. et m.; S Barbarae V. et. m.; et

aliorum plurimorum Sanctorum martirum,

confessorum et virginum”.(6)

Relíquies a Santa Àgata de Capmany
L’església parroquial del nucli de Capmany,

dedicada a santa Àgata, és documentada des de

l’any 1062, però l’edifici actual correspon a les

reformes dels segles XII i XIII.(7) Antoni Egea i

Marisa Roig esmenten les relíquies que, en època

barroca, posseïa el temple: “L'any 1683, el bisbe

donà permís per a posar en un reliquiari les

relíquies dels sants Aureli Eugènia, Pastor i

Marcel�lí. En 1702, foren donades pel bisbat

garanties sobre l'autenticitat de les relíquies de

santa Severina, que havien estat lliurades a la

parròquia”.(8)

Relíquies de santa Màxima de l’Escala
El revers dels l’edició dels Goigs a Santa Màxima,

verge i màrtir. Patrona de l'Escala i Empúries

contenen la narració de la pèrdua i posterior

troballa quaranta-set anys després signada per

Mn. Salvador Jué, partícip de la recerca exitosa del

17  de  gener  de  1984  [vegeu el  n. 8 de Reliquiae 

Sanctorum in Catalonia pàgs. 12-13. 

El relat comença amb aquesta afirmació: “EIs

pescadors més vells de L’Escala són portadors

d’una bella tradició sobre les relíquies de Santa

Màxima. Aquestes vingueren de Roma en un

barco i les fràgils embarcacions deis pescadors

varen recollir la relíquia i la portaren al port de

L’Escala on hi havia tot el poble que les esperava”.

(9) 

El programa de Festa Major de 1998 feia aquesta

breu biografia de la santa: 

“Estava decretada, a tot l'Imperi, la persecució als

catecúmens i publicat l'edicte que reputava

d'acte delictiu la recepció del baptisme. Viatgers

d'Orient explicaven com la jove romana Màxima,

l'any 304, quan regia l'emperador Dioclecià, fou

fuetejada fins a morir per haver apadrinat un

neòfit.
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Santa Màxima



Aquests exemples afectaven els cristians i la

notícia era molt comentada. Llavors s'enaltí la

figura de la bonica donzella martiritzada. En

aquesta època degueren arribar a Empúries les

relíquies de santa Màxima, demanades per la

comunitat cristiana establerta prop del moll, on

encara podem visitar les ruïnes de la capella

funerària entre lloses sepulcrals i sarcòfags”.(10)

No seria menyspreable considerar que la

proximitat de la ciutat grecoromana d’Empúries

podria haver transferit una devoció local a la

ciutat més moderna; semblaria però que hauria

estat adequat fer-la titular de l’església parroquial.

Tampoc es pot menystenir que hagués caigut en

l’oblit la seva incorporació en època barroca i que

fos una de tantes relíquies sorgides de les

catacumbes romanes.

Agullana i la relíquia de santa Eugènia
Enric Tubert, en estudiar el municipi d’Agullana,

dedica   atenció   a   l’ermita   de   Santa  Eugènia  i 
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esmenta la suposada raó de la presència d’una

relíquia de la santa titular de la capella: “La

tradició explica que per alguna raó desconeguda

les relíquies de santa Eugènia, que des de 1502 es

guardaven al monestir de Nàjera, quan eren

traslladades cap a França varen quedar amagades

dins uns esbarzers, just al lloc on ara hi ha l'ermita.

El cas és que un bou del mas Sunyer de Gensalva

va ser trobat agenollat davant la bardissa, de la

qual sortia una notable resplendor i fragància. El

rector d'Agullana recollí les despulles i edificà una

petita capella. 

La devoció per santa Eugènia va créixer molt de

pressa i els rectors Dionís Collferrer i Josep

Campderas varen donar a la capella la forma

actual. El 1676 aquest darrer va encastar les

relíquies en un altar, però un escamot de tropes

franceses el destruí, tot buscant algun tresor. El

capellà de Murellàs, Dr. Saboitja, va recollir les

malmeses relíquies i les dugué a la seva

parròquia. Més endavant aquestes foren

reclamades i tot el poble d'Agullana va anar en

peregrinació fins al coll de Portell i el rector de

Murellàs els les lliurà solemnement. De retorn a

l'ermita, les relíquies es col�locaren en un bust de

fusta i es va construir un retaule, i després de la

destrucció d'aquest el 1936, les relíquies varen

desaparèixer del tot [...]”.(11)

Sant Llorenç de la Muga
L’església parroquial de Sant Llorenç de la Muga,

documentada des del 972, posseïa diverses

relíquies. Marià Baig en va constatar la

procedència d’algunes: “Narcís Dalmau, originari

de la vila de Sant Llorenç de la Muga i que havia

estat criat de l'antipapa Benet XIII d'Avinyó, més

conegut com el Papa Luna, portà a la seva vila

nadiua diverses relíquies l'any 1429”. Segles

després, segons el mateix autor, el temple en va

acollir  d’altres:    “Ja  al  segle XVIII,  concretament Santa Eugènia



l'any 1721, fou Benet Serrat, ermità de Palau, qui

féu donació a la parròquia de les relíquies dels

sants Pacient, Verecunda, Servat i Rogata. Poc

després, l'any 1730, es donava el vidimus

d'autenticitat a una relíquia del propi Sant

Llorenç. Una mica més endavant, el1786, foren

donades unes relíquies dels sants metges, Cosme

i Damià, a la capella de l'hospital de Sant Llorenç”.

(12

Sant Pere Pescador
Entre les notes dels inventaris dels objectes de la

sagristia de l’església parroquial el 1700 i el segle

XIX s’esmenta un reliquiari de plata amb relíquies

de sant Sebastià.(13) Probablement, procedien de

la capella de Sant Sebastià, situada prop del camí

cap a Castelló d’Empúries.

Altres relíquies de sants a l’Alt Empordà
Els goigs són documents que, ocasionalment,

aporten una valuosa informació sobre relíquies i

de  la  devoció  que  mostraven els  fidels.   Un bon 
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nombre són dedicats a sants o santes dels quals,

les esglésies o ermites els tenien per titulars,

tenien restes a altars secundaris administrats per

confraries o situats en reliquiaris diversos. Dos

exemples d’això són els de sant Tiburci, sant

Sinforià, sant Vicenç, sant Proto i sant Jacint.

Sant Tiburci havia nascut a Roma i el seu pare era

Cromaci, assessor del prefecte de la ciutat. Sant

Sebastià el va instruir en la fe cristiana i batejat

posteriorment. L’exercici de la predicació de la

religió de Crist el va delatar i va patir diferents

martiris fins a morir degollat l’11 d’agost del 286. El

seu cos fou enterrat al cementiri de l’antiga via

Labicana. 

Una relíquia seva era venerada a l’església de Sant

Romà de Casamor del municipi de Cabanelles.

Francesc Monsalvatge en va fer la següent

descripció: [...] deu la seva fundació als

benedictins del monestir de Sant Pere d'Albañá,

unit més tard al cenobi de Santa Maria d'Arles.

Fou edificada al segle IX”. L’historiador olotí

afegeix:  "Al  segle  XIV  també se  l'anomenava  de 

Sant Tiburci venerat a Sant

Romà de Casamor



Sant Tiburci”.(14) La coincidència del sant titular

del temple i de les relíquies fa suposar que, potser,

ja hi eren en l’època esmentada.

Els goigs que li van dedicat el 1885 deien:
 

“En est Lloch de Casamor

es vostra relíquia santa,

los qui l’adoran de cor

alcansen salut y gana

als onze de Agost se canta

la vostre festa y honors [...]”.(15)
 

En el mateix municipi, al nucli d'Espinavessa, es

veneraven les relíquies de sant Sinforià/Simforià

nascut a la ciutat borgonyona d'Autun el segle II.

L’església parroquial del poble de Cabanes,

documentada des del segle XI, venerava una

relíquia de sant Vicenç, el seu titular. Segons la

lletra d’uns antics goigs, es tractaria del sant

màrtir nascut a Osca i mort a València durant la

darrera persecució, l’any 304. El goigs esmentats

dediquen una estrofa a la veneració

altempordanesa: 

“Ja lo poble de Cabanes,

es estat molt venturós

de poder El possehir,

Reliquias del Vostre Cos:

Siáuli doncs Patró seu,

puix així hos vol venerar

per saber servir a Déu [...]”.(16)
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Els màrtirs sant Proto i sant Jacint tenien relíquia

a Cadaqués. S’invocava aquestes restes per

combatre els insectes que afectaven les vinyes. 

El convent de Santa Maria de Gràcia d'Empúries

fundat pels Servents de Maria o servites havia

venerat la relíquia de sant Pelegrí Laciós del

mateix orde.
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La revista Reliquiae Sanctorum in Catalonia va néixer amb diversos objectius per assolir. La

divulgació de les relíquies de sants més properes i constatar la veneració que encara reben

dels fidels formaven part de les fites inicials. De forma implícita, hi havia el desig d’abastar, de

la millor manera possible, tot el territori de parla catalana.

Sortosament, ja en el segon número, es va sumar el mallorquí Jordi Llabrés Sans al projecte.

Des de l’illa ha aportat el seu propi coneixement de la temàtica i l’ha tractada des de la

proximitat amb interessantíssims exemples de relíquies i reliquiaris. 

En aquest número, el 12, podem donar la benvinguda a José Fenollar Moncho que, des de les

terres valencianes, emprèn la seva col�laboració amb un text dedicat a la relíquia de sant Blai a

Potries. De ben segur que les seves contribucions reforçaran el contingut de la revista i

ajudaran de forma decisiva a seguir fent camí  i perseguir les finalitats esmentades.

D’aquestes, una ja serà indubtablement obtinguda, l’eixamplament territorial.

L’estudi de les relíquies religioses, com en molts àmbits de la nostra rica cultura i valuós

patrimoni, té major garantia d’èxit quan es fa des de la proximitat. La religiositat popular està

bastida de sentiments i emocions que són millor percebuts quan es forma part de la mateixa

comunitat. Per descomptat, és necessària la màxima objectivació per oferir una informació el

més neutra possible. Aleshores, el reconeixement de la riquesa de les manifestacions humanes

és una eina per destriar-ne allò que és nuclear d’allò que és accessori.

Per aquest motiu, agraeixo molt sincerament les dues col�laboracions amb el desig que

continuïn mostrant-nos relíquies i reliquiaris amb els quals estem units per història, devoció i

cultura.
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El darrer dia de l’any 1229 Jaume I restaurava el

cristianisme a Mallorca. Just quan el rei

conqueridor i les seves hosts posaren peu a terra,

aixecaren altra vegada l’estendard de la creu

redemptora que havien escapçat els seguidors de

la mitja lluna morisca i, aquí, s’hi digué la primera

missa. Segons la tradició aquesta fou celebrada en

el mateix indret del desembarcament emprant un

bloc de pedra per altar on hi havien col�locat una

imatge de la Mare de Déu. En aquest lloc ara hi ha

un petit ermitori anomenat de la Pedra Sagrada i

la figura mariana, posada sota l’advocació de la

Salut, es venera amb honors de patrona de Palma,

en el seu santuari del cor de la mateixa ciutat.

Aquesta imatge fou testimoni dels

primers setges contra els infidels

de la religió cristiana

També portaven els catalans una antiga figura del

Crucificat, tallat en fusta, d’estil tardoromànic i

datada just en el primer terç del segle XIII. Aquest

santcrist esdevingué objecte de gran devoció

entre el poble mallorquí de la primera generació i

de les que, després, succeïren. Històricament fou

venerat a l’oratori dels Cavallers del Sant Sepulcre,

orde que recolzà i acompanyà la conquesta. A

partir del segle XIX, quan aquest fou derruït, passà

a l’església parroquial de Sant Jaume. Avui es

conserva al Museu d’Art Sacre de Mallorca (MASM).

Popularment també rep el nom del Crist de les

Batalles per tal de perpetuar la recordança de que

aquesta imatge fou testimoni dels primers setges

contra els infidels de la religió cristiana; i  tractant-

se aquells capítols d’una vertadera creuada, s’ha

pensat que compliria la funció de crist-estendard. 
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Sant Crist del Sant Sepulcre (escultura catalana del s. XIII), segons la tradició la

primera imatge del crucificat que veneraren els cristians de Mallorca després

de la Conquesta de 1229

DEVOCIÓ MALLORQUINA A LA SANTA CREU A
PARTIR DE LES SEVES RELÍQUIES 

La devoció a la santa Creu a l’antic regne de

Mallorca es remunta a l’època més primerenca

d’aquesta nova era cristiana. L’any 1235 es realitzà

la primitiva organització eclesiàstica quedant

instituïdes les quatre primeres parròquies de la

ciutat i moltes altres a la part forana. Les de Palma

foren dedicades a santa Eulàlia (en memòria de la

patrona de Barcelona),a sant Jaume (per ser el

sant patronímic del Conqueridor), a sant Miquel

(per ser-ho del dominic Fra Miquel Fabra,

confessor de Jaume I) i a la Santa Creu. Aquesta

fou fundada a impuls del bisbe de Barcelona qui,

no tan sols va donar el solar on s’hi edifica i

quantioses donacions econòmiques per a la seva

construcció, sinó que també volgué que tingués la

mateixa titular de la catedral de Barcelona.(1)



Tot l’edifici parroquial conserva la grandària i

magnificència de l’arquitectura gòtica. Tant en la

zona de la cripta, concebuda a mode de petita

església dedicada al màrtir sant Llorenç, com en la

nau principal. Actualment, en el presbiteri

d’aquesta part superior, hom hi pot trobar un

ampul�lós i superb retaule barroc-rococó construït

entre 1784 i 1793 i patrocinat per l’eminent

benefactor tinent general de l’Armada Antoni

Barceló i Pont de la Terra (1716-1797). El moble fou

concebut a mode de tron o cambril per a la imatge

de santa Helena, venerada com a patrona

d’aquesta parròquia.(2) 

És ben antiga, també, la devoció a l’illa envers la

mare de l’emperador Constantí. Aquesta, segons la

tradició, peregrinà a Terra Santa i allà,

miraculosament, descobrí algunes de les principals

relíquies de la Vida i Passió de Crist, entre

aquestes,  la creu i  els   claus  de  la   crucifixió.   Els 
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Reliquiari de la Vera Creu. Catedral de Mallorca

Dues de les tauletes de la predel.la de l'antic retaule de Sant Guillem i Santa

Helena. Segle XIV. Museu Capitular de Mallorca



mallorquins pogueren conèixer bé aquesta

història per unes tauletes pintades, quatre

concretament, que relaten la història de la

Invenció de la santa Creu a Jerusalem amb santa

Helena. Fan part de la predel�la d’un antic retaule,

ara desaparegut, dedicat a aquesta mateixa santa

i a sant Guillem que, presumiblement, seria a la

catedral de Mallorca. La part que es conserva

d’aquest moble del 1300 ara és al Museu Capitular

de Mallorca.(3) Una altra capella que en l’Edat

Mitja també tindria dedicada santa Helena era a

l’església del monestir de Santa Maria Magdalena,

de monges canongesses regulars lateranenses de

sant Agustí, també a Palma. Aquí encara s’hi

conserva el vell retaule que la presidiria, atribuïda

al pintor local Rafel Mòger i datada cap a 1479. En

l’aspecte simbòlic, el més destacable d’aquesta

obra     seria    la     transposició      de      la    imatge 
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Capella i altar de la  Vera Creu. Catedral de Mallorca

hagiogràfica en Maiestas, una versió justificada

per la condició imperial de la santa(4) que la

presenta abraçada a la creu i relacionada, per la

presència de dos àngels portadors, amb els claus i

la corona d’espines. Sens dubte, contemplant

aquest retaule de la clausura agustiniana, ens

trobem davant l’antecedent iconogràfic de la

imatge que presideix el retaule barroc de santa

Creu.

De la mateixa època són les primeres notes que

coneixem de l’existència de receptacles diversos

per contenir algunes partícules de la Vera Creu o

Lignum Crucis. Probablement el més antics sigui

uns compartiments (II-XVIII i II-XX) del Llibre

d’Argent,que segons la tradició era l’altar de

campanya del rei En Jaume I.(5)

Josep Miralles, a la seva obra Las Relíquias y

Relicarios de la Catedral de Mallorca, esmenta

una petita custòdia en forma de creu, d’argent i

cristall, per a la Vere Crucis que donà el canonge

Guillem de Vallibus. També d’una “capseta de vori

(d’ivori) que sta dins de un calax del armari de les

relíquies […] aon stan reservats alguns trossos de

Ligno Crucis”. En aquest capseta s’hi guardaven

diversos fragments que eren utilitzats en els

rituals de rogatives: “Lo Lignum Crucis per muntar

alt lo campanar en temps de tempestat” o “an el

portitxol(6) quat hi ha necessitat de pluies”. D’aquí

se’n tragueren d’altres que el capítol catedralici

enviava a algunes esglésies com la del santuari de

la Mare de Déu del Toro, a l’illa de Menorca (1550),

a la parròquia de Calvià (1567), a la de Binissalem

(1567), a la de Marratxí (1584), a l’església de

Búger...(7)

Però cal centrar-nos en el fragment del reliquiari

major de la Vera Creu de la Catedral que es venera

dins el nínxol d’un petit retaulet barroc de 1756.

Aquest presideix la nova aula capitular de forma

el�líptica que es construí entre 1696 i 1701

aproximadament a l’àmbit de la Seu.(8) Fou una

donació feta l’any 1411 pel beneficiat  de la mateixa,  



mossèn Jaume Domènech. Aquest la rebé del seu

pare que era patró de galera i, trobant-se a Roma,

va apressar a una embarcació en què hi anava un

bisbe oriental i a qui, posteriorment, va concedir-li

la llibertat. Agraït, el prelat li feu entrega del joiell

més preuat que portava amb ell i que era aquesta

porció de la creu on morí Jesús. De llavors ençà, el

patró venerà amb devoció la relíquia mantenint-hi

encesa al davant una llàntia. Un cop retornà al

port de Palma, fou traslladada solemnement des

de la seva casa situada en el Puig de Sant Pere(9)

fins a la Catedral. Hom creu que aquesta és una de

les porcions més grans que es conserven del

Lignum Crucis arreu de la cristiandat. El canonge

Pere Antoni Mateu fa la següent descripció del seu

ostensori: 

“Su relicario es de plata y está formado por una

hidria barroca de ancha base y cruz de traza

plateresca y gusto barroco. Data al parecer de

mediados del siglo XVI.

La Vera Cruz está engastada en forma crucífera y

en oro fino. Tiene por remate en la parte superior

del travesaño vertical un cestito de oro, que sirve

de nido a un pelícano y tres polluelos.

El pelícano tiene el cuerpo de nácar y las patas y

la cola de oro. Los polluelos son todos de oro. Los

cuatro llevan en el pecho un rubí. 

Entre las piedras preciosas que adornan el

relicario son de notar las sartas de perlas que

enmarcan la cruz, las mazorcas, también de

perlas, de los ángulos y de los extremos de los

cabos del travesaño.

Son de notar en el anverso las siguientes. Al pie, el

zafiro engarzado en oro, de ocho hojas, con varias

piedras preciosas. Sobre esta rosa, una perla

(tamaño de avellana) y una esmeralda, el topacio

del medallón que está encima de dicha rosa.

Sobre este medallón, una rosa postiza, centrada

con una miniatura representando a Santa Ana

leyendo  con la  Santísima   Virgen.   Los   topacios

23

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

DEVOCIÓ MALLORQUINA A LA SANTA CREU

que centran los medallones de los brazos y la

amatista del centro del medallón del fuste. 

Son de notar en el reverso: las rosas del pie y del

travesaño y el atadijo de oro con un topacio en

medio del extremo superior del fuste. Las piedras

preciosas del relicario clasifícanse en esta forma:

una amatista, cuatro topacios, veinte zafiros,  tres 

Detall del reliquiari i relíquies de la Vera Creu. Catedral de Mallorca



balaixos, cuatro cresólicas, cinco granates,

veinticinco rubíes y quinientas cincuenta y una

perlas. El relicario pesa en total cien onzas de

plata”.(10)

Aquesta creu receptacle en el segle XVI es va

reparar i fins al segle XIX no tingué un peu propi,

havent-la d’inserir al de la custòdia per a les

exposicions.(11) En el mes d’agost de 2003 fou

desproveït de totes aquestes joies suara descrites i

d’altres que la devoció i successives donacions

dels fidels havien anat carregant al reliquiari.

Tingué cura de l’operació i catalogació de cada

una de les peces(12) la Dra. en Història de l’Art

Elvira González Gonzalo.(13)

Una antiga tradició mallorquina, amb tota

seguretat del segle XVI, observava que dins la

Setmana de Passió, que són els set dies previs a la

Setmana Santa, a les esglésies i durant el res de

les vespres, s’exposés a l’altar major la Vera Creu

coberta amb un vel tenyit de morat. A les bandes,

flanquejant el reliquiari, s’hi situarien els dos

estendards pintats amb els instruments de la

Passió i que a l’illa anomenem vexil�les. Aquest

nom prové de les primeres paraules de l’himne

que es cantava quan es descobria el reliquiari

“Vexilla Crucis prodeunt”. Pel que podem veure en

els inventaris antics no es podia deslligar un terme

de l’altre: “Item dues vexilles de tela pintada per

treure la Santissima Vera Creu ab ses hastes

negres”.(14) De manera tardana, l’any 1833, el

costum s’introduí en la consueta catedralícia.(15)

En canvi aquesta observava de temps

immemorials una altra exposició solemne,

juntament amb totes les relíquies el dia de la

segona festa de Pasqua(16):

“Lunes de la dominica de Pascua, en la Catedral

de Mallorca insiguiendo la antigua costumbre

canonizada por los sínodos diocesanos de D. Fr.

Juan    de    Santander,     D.   Diego    de   Escolano 
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y D. Pedro de Alagón, se ponen de manifiesto las

sagradas reliquias, trasladándolas al efecto desde

la capilla especial que hay en la sacristía, al altar

mayor de dicha Santa Iglesia, cuyo catálogo es

como se sigue: De la Santísima Cruz de nuestro

Señor Jesucristo. De las Espinas con que fue

coronado. De su Túnica. De la Púrpura. De la

Vestidura Blanca. De la Esponja. De la Columna.

Tierra de Nazaret. Idem de la Cueva de Belen. De

la Piedra sobre la que fue bautizado. Del Santo

Sepulcro. De la Leche virginal de María Santísima.

De sus Cabellos. De la Túnica interior de dicha

Señora. Del Sepulcro donde fue depositada. Un

dedo de san Juan Bautista. Un pedazo de cordel

con que fue atado el Buen Ladrón. Tierra del

Sepulcro de los Santos Inocentes. Un dedo de San

Pedro Apóstol. Parte de las Cenizas de San Pedro

y San Pablo. Parte de la Cruz donde murió el

Príncipe de los Apóstoles. De la piel de San

Bartolomé. De los Huesos de San Mateo. De

Santiago el Mayor. De San Felipe. Del Brazo de

San Sebastián. Una de las flechas empleadas en

su martirio. Una Costilla de San Blas obispo. De

los Huesos de San Cristóbal. De San Anastasio. De

San Lorenzo levita. De San Estaban levita. De una

de las piedras con que fue martirizado dicho

protomártir. De los Huesos de San Pantaleón. De

San Cosme y San Damián. De San Ciricio o San

Ciriaco. San Valentín presbítero…”(17) 

En algunes ocasions era portada en processó per

implorar del cel la pluja desitjada en temps de

sequera. Era el cas, per exemple, del dia 17 de

gener de 1613 que el bisbe Fra Simó Bauçà i Salas

la traslladà fins a la Porta Pintada per beneir els

camps. Aquest mateix ritual es repetia cada any el

dia 3 de maig que, amb solemne seguici, era

conduïda la Vera Creu al baluard de Sant Jeroni de

l’antiga murada, que tancava la ciutat de Palma.

Recollim el testimoni d’Antoni Furió en el seu

Martirologi: 



“Dia 3. En Jerusalen, la Invención de la santa Cruz

en tiempo del emperador Constantino y de su

madre Santa Elena, a cuyo sagrado signó dedicó

la segunda iglesia parroquial de Palma D.

Berenguer de Palou, obispo de Barcelona, que

acompañó al Rey D. Jaime I en la conquista de

Mallorca.

En la Iglesia Catedral de dicha isla se espone a la

veneración pública la preciosa reliquia del

Lignum Crucis con la que se hace por la tarde la

bendición de los frutos de la tierra, pasando al

efecto hasta el año 1830 al baluarte de San

Gerónimo en procesión general, a la que

concurrían los gremios de artesanos, las

comunidades regulares y las parroquiales con la

matriz”.(18)

Aquest costum que s’estengué i mantingué arreu

de tots els pobles de Mallorca. Allà on prengué

gran volada fou en el santuari de Nostra Senyora

de Cura, que corona el Puig de Randa anomenat

“la muntanya dels tres santuaris”. Joan Amades

recull la tradició en el seu Costumari Català(19) i el

P. Gaspar Munar, missioner dels Sagrats Cors, la

descriu amb més detall. A principis del segle XVI

els jurats i els canonges del Capítol de la Seu

determinaren pujar amb la Vera Creu fins aquelles  
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Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de

Mallorca, donant la benedicció

solemne amb el Lignum Crucis de la

Catedral durant la pandèmia de la

Covid-19. Concretament el dia del Ram,

despres del solemne Via-Crucis, de

l'any 2021

altures i, des d’allí, fer benedicció solemne a tots

els camps de la nostra illa, perquè arribessin a

bona saó. Cal tenir en compte la situació de

Randa, ben al mig de Mallorca. L’any 1543 la festa

ja estava ben consolidada i es convertia en la de

major importància del santuari on hi concorrien

menestrals i pagesos dels pobles voltants. A

migdia els jurats no planyien esforços per poder

oferir un bon dinar als convidats. L’any 1570

pujaren a Cura 6 colomins, 31 pollastres, 6 gallines,

un anyell, un moltó, vedella, carn magra salada,

carn grassa salada, ous, brossat, mel, sobrassada,

formatge vell, un almud d’olives verdes, 13 lliures

d’arròs, vi blanc, vi vermell i altres arreus. Es feren

coques, panades, arròs blanc...(20) 

Actualment la comunitat de franciscans del Terç

Orde Regular, que té cura de la custòdia del

santuari, manté amb fidelitat la tradició. També ho

fa la clerecia de la vila de Porreres a l’oratori de la

Santa Creu que s’aixeca en la seva demarcació

parroquial. El darrer cop que hem vist utilitzar

solemnement la Vera Creu de la Catedral a la que

hem fet referència, fou l’any passat (2021) quan al

final del Via Crucis que s’hi celebrà el Diumenge

del Rams a la tarda, el Sr. Bisbe de Mallorca ens

donà la benedicció a tots els presents amb la

mateixa. 



D’aquesta porció de Creu de Crist, en diverses

ocasions se n’han extret petites partícules per

distribuir per altres esglésies: a la parròquia d’Artà

i a la de Sencelles (1512), a la de Campos (1516), a la

Casa de la Misericòrdia (1518), a la parròquia

d’Algaida (1522), a la de Binissalem (1527), a les

monges l’antic monestir de Santa Maria

Magdalena del Puig d’Inca (1535), a la parròquia de

Bunyola i a la de Santa Maria de Maó (1544), a la

d’Andratx (1546), a la de Marratxí (1550), a la de

Sant Joan (1551), a l’església de Deià (1562), a

l’església major de Ciutadella (després catedral)

(1566), a la parròquia d’Esporles (1581), a l’església

d’Estellencs (1604), al convent dels menors

caputxins (1673), al monestir de les monges

caputxines (1703)...(21) 

Text i imatges:

Jordi Llabrés i Sans
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Reliquiari de la Vera Creu

de l'església parroquial de

Sant Pere de Sencelles.

Segle XV



Potries és un municipi de la Comunitat

Valenciana, a la comarca de la Safor, on se celebra

amb gran arrelament i sentiment popular de la

comarca el tradicional porrat o festa de Sant Blai,

amb una romeria on no falten les ofertes culturals

i festives. La tradició imposa que els devots

acudeixin a l'església parroquial dels Sants Joans a

passar-se fregant per la gola la relíquia del sant

(segle XVI), que allà es conserva al costat de la

seva imatge: la falange d’un dit que es conserva

en un reliquiari. Compleixen així el ritual de

purificació i protecció de les malalties de gola,

com diu el refrany: Sant Blai gloriós, deixa el

xiquet i emporta’t la tos. 

La tradició imposa que els devots

acudeixin a passar-se fregant per la

gola la relíquia del sant

En relació amb aquesta relíquia, explica la tradició

que, quan va arribar a la zona, hi va haver una

disputa entre els pobles per aconseguir-la. Per

dirimir la qüestió, es va decidir posar-la a llom

d’uns bous perquè decidissin on es dirigien. La

primera vegada els animals es van dirigir a Potries,

on es van quedar, però la protesta dels altres

pobles va fer que es tornés a repetir la prova. Fins

a onze vegades van tornar els bous amb la relíquia

a Potries, de manera que es va convèncer tothom

que era allà on s’havia de quedar per sempre, a

l’església parroquial dels Sants Joans. Justament

aquests fets estan relatats als càntics o gojos que

any rere any es canten a la missa del dia 3 de

febrer, festivitat de sant Blai, durant el ritual de

protecció (passar-se la relíquia de sant Blai per la

gola). Aquesta llegenda en recorda d’altres amb

sants i verges (1).
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LA RELIQUIA DE SANT BLAI DE POTRIES 
(LA SAFOR, VALÈNCIA)

Església dels Sants Joans de Potries



Sant Blai
 Sant Blai va viure a cavall dels segles III i IV a la

regió de Sebaste, l’actual Armènia, i la seua vida

està envoltada amb una aurèola de llegenda. Ens

trobem a una època convulsa de l’imperi romà,

marcada per l’inici de les incursions bàrbares, les

persecucions dels cristians i l’edicte de Milà (any

313), però, sobretot, per les disputes entre l’Orient i

l’Occident romà (o entre l’emperador Constantí a

Occident i Licini a l’Orient). 

Membre d’una família benestant, va exercir com a

metge a la seua ciutat, Sebaste, on atenia multitud

de persones, però, a la vegada, també exercia una

important tasca evangelitzadora transmetent la

seua fe en Crist, qüestions, aquestes, que el feren

un personatge molt estimat i de gran popularitat,

ja que va arribar a ser bisbe de Sebaste. Encara

que l’edicte de Milà tolerava la pràctica del

cristianisme i, teòricament, posava fi a les

persecucions, Licini, enfrontat a Constantí, no va

respectar l’edicte i mantingué les persecucions a

les províncies de l’Orient, per això sant Blai va fugir

a refugiar-se a una cova de la muntanya Argeus.

Allí, diu la tradició, va fer vida eremita i era on

sanava els animals salvatges que s’acostaven a la

cova,  per  aquest  motiu  en  alguns llocs és també 
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La relíquia

de sant Blai

(falange

d'un dit)

La tradició indica que cal

passar-se la relíquia de

sant Blai per la gola



després de les grans persecucions, sobretot a

partir del segle IV, i de l’edicte de Tessalònica de

l’emperador Teodosi el 341. Per exemple, una de

les primeres conseqüències del martiri i mort del

sant va ser la conversió al cristianisme del poble

armeni, ja al segle IV, un poble que s’ha mantingut

fidel al cristianisme fins als nostres dies. 

El culte a sant Blai es va estendre ràpidament, i

així veurem com sorgiran esglésies i ermites sota

l’advocació del nostre sant durant els segles de

l’alta edat mitjana, a diferents regions i regnes de

l’Occident europeu. Aquest sant, que venia

d’Orient, sintetitzava perfectament el cristianisme

amb les idees paganes de les moltes ètnies que

formaven la societat europea d’aquest període

històric, el seu caràcter protector i taumaturg ho

testifica. Se li atribuiran, per exemple, propietats

de protecció, assegurant les collites del camp, en

relació amb els ritus pagans de la fertilitat, o

protegint el bestiar i les persones de les

inclemències del temps i la natura, les guerres o la

violència, però sobretot, de les malalties. 

Hem de tindre present que en aquesta època la

possessió d’una relíquia proporcionava una força

especial, sobrenatural, enfront de l’adversitat, i hi

va haver una vertadera obsessió per assolir-les.

Durant les croades els cristians repartiran relíquies

de tot tipus arreu dels territoris cristians, fins i tot,

un dels objectius de les croades serà salvar els

llocs sagrats i les seues relíquies de la mà dels

infidels. A través de les relíquies es presentava el

sagrat al poble d’una manera visible, en un

moment en què la litúrgia no arribava a ser entesa

clarament per tota la població, i menys en

contexts rurals.

Entre els segles XI i XIV assistirem a un altre

període d’expansió del culte als sants i a les seues

relíquies,   sobretot    dels    màrtirs,     afavorit   per

diverses causes, com l’esperit de croada de l’època

baix medieval davant del perill de l’islam (primera

croada del Papa Urbà II l’any 1095).
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Imatge de

Sant Blai de

Potries

considerat protector de ramats i ramaders (també

és patró dels caçadors). Se li atribueixen infinitat

de miracles, però potser el més conegut sigui

aquell quan se li acostà una mare amb el seu fill

que s’ofegava amb una raspa de peix i sant Blai el

va curar de morir ofegat, per aquesta raó sant Blai

és considerat un sant taumaturg, protector de les

malalties de la gola. Al seu refugi de la muntanya

Argeus va ser empresonat pels soldats del

governador Agrícola, a les ordres de Licini.

Aleshores va estar persuadit d’apostatar de la seua

fe, a la qual cosa es negà, i va ser martiritzat i mort

l’any 316. La iconografia ens presenta el sant amb

els atributs del seu estatus de bisbe, el bàcul i la

mitra, i, de vegades, a la mà el símbol de la seua

passió, una raspa de cardar llana, per aquesta raó

és el patró dels cardadors. Encara que també pot

aparèixer amb dues candeles enceses, o amb un

porquet, en relació al miracle que diu va fer tornar,

bo i sa, un porquet que un llop salvatge havia

capturat. 

Sant Blai forma part del nodrit grup dels sants i

màrtirs de l’església que tingueren una àmplia

difusió  durant els primers segles  de l’era cristiana



l’autoritat religiosa, i, com hem pogut veure,

encaixa perfectament amb les característiques

dels Boamit de Potries. Inclús podríem pensar, pel

volum i la qualitat suposada dels llibres, que els

dirigents espirituals de l’aljama de Potries, a més a

més de ser dipositaris dels preceptes de l’Alcorà,

segurament exercirien una certa influència per a

la transmissió, també veladament, de la doctrina

islàmica. I d’això segurament les autoritats

religioses de l’època en tenien constància o

sospita. Per tant, es necessitaven nous arguments

i recursos per actuar en un lloc on possiblement

durant segles s’havia donat una certa

permissivitat per a l’estudi, pràctica i difusió de

l’islam. En aquesta conjuntura, es va produir

durant l’any 1535 una important rectificació o

remodelació de les parròquies a la diòcesi de

València, i Potries es constituirà des d’aleshores en

una rectoria de moriscos dependent de l’església

d’Oliva. Podem suposar que es donaria una

assistència espiritual dels habitants moriscos de

Potries per part d’un rector, però no tenim massa

clar de quina manera ho faria; pensem, també és

molt probable, que en aquest moment es donarà

el traspàs al culte cristià del tradicional espai

sagrat musulmà, la mesquita. Però no serà fins

l’any 1574, amb l’arquebisbe Ribera, que es crearà

la parròquia de Potries sota l’advocació dels Sants

Joans, independent ja d’Oliva i amb l’annex del

lloc de Beniflà, i segurament en aquest moment es

consagrarà algun altar o capella a sant Blai, en un

edifici de nova planta, o bé modificat, que es

constituirà des d’aleshores en l’espai sagrat i

referent espiritual del municipi.

Ens trobem a la fi del segle XVI en un lloc de

moriscos on s’ha consolidat un nou espai per al

culte cristià, tot en consonància amb la reforma de

la diòcesi valentina i el moviment contrareformista

que encapçala la monarquia hispànica, i on

segurament, per reafirmar l’evangelització dels

nous    cristians,     arribarà    en    el    moment    de
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La devoció al sant de Potries
Potries, abans de la conquesta, constituïa un nucli

de població musulmana dependent del castell de

Rebollet (la Font d’en Carròs) i, com a altres pobles

de la comarca, així va continuar durant quasi

quatre-cents anys conservant els seus costums i la

seua religió, però, des d’aleshores, com a vassalls

dels senyors cristians. Aquest fet fou determinant

en l’inici de la devoció de sant Blai a Potries, és a

dir, que el poble estigués habitat per moriscos que

calia evangelitzar.

El model dels sants auxiliadors 

han sigut determinants per a la

consolidació de la fe cristiana

El model de santedat, els dels sants auxiliadors i

les seues relíquies han sigut determinants al llarg

de la història per la consolidació de la fe cristiana a

nous territoris, i per l’evangelització de les gents

paganes. Al municipi, hi habitava una influent

família morisca, els Boamit, de la qual

lamentablement tan sols coneixem hui escasses

referències. El seu poder econòmic estaria

fonamentat en la possessió emfitèutica i cultiu de

la terra, potser també en la ramaderia, però

especialment en la seua dedicació al comerç del

sucre. Com ocorria a altres famílies d’aquestes

característiques, hagueren d’assumir els càrrecs

públics de les comunitats locals a les quals

pertanyien, i segurament representarien

veladament l’autoritat religiosa musulmana.

Aquesta darrera afirmació estaria avalada per una

magnífica troballa ocorreguda en una casa de

Potries l’any 1789, es tracta d’un interessant i

valuós conjunt de llibres àrabs. Seria lògic pensar

que aquest conjunt bibliogràfic pertanyeria a una

família establida al lloc de Potries, una família amb

prestigi econòmic i social que assumiria els

càrrecs  públics   de   la   seua   comunitat,   inclosa 



Sardenya, corresponien per herència a la seua

germana Magdalena. Però es plantejaren

reclamacions, amb un seguit de llargs i costosos

plets, i es va confirmar el dret de Magdalena a

l’herència per la sentència de l’Audiència de

València (1581), ratificada, aquesta, pel Consell

d’Aragó (1594). L’1 de febrer de 1595, Magdalena de

Centelles i Folch de Cardona prendrà possessió de

la baronia, del castell i del terme de Rebollet.

Culmina així una vella política territorial dels Borja,

la d’incorporar sota el seu domini els senyorius

saforencs. Pere de Borja i Centelles, segon fill dels

ducs de Gandia, reivindicà els seus drets sobre els

estats d’Oliva, i rebé, ja al segle XVII, la vall de

Cofrents i Aiora. Aquest personatge aspirava

realment a heretar els territoris que formaven el

nucli central del comtat a la Safor. És conegut, o

apareix als documents indistintament, com Pere

Centelles, Gilabert Centelles o Ramon de Riusec.

Trobem la utilització del cognom matern als

documents oficials com un fet simptomàtic de les

seues aspiracions, i podria ser que es degués al fet

que estimava realment, d’una banda, un territori

on possiblement va passar llargues estades i, de

l’altra, un noble llinatge que hauria de conèixer

perfectament.

Un altre fet que vindria a corroborar aquest desig

de Pere de Borja, respecte a la possessió dels

territoris de la baronia de Rebollet, estaria en la

construcció a Potries d’un nou palau rural, del qual

sabem que Pere de Borja n’és el propietari l’any

1611 i es pensa que hi ha una relació directa amb la

possible arribada de la relíquia a l’església de

Potries.

D’altra banda, hem relacionat la construcció

d’aquest nou edifici amb qüestions merament

econòmiques, relacionades amb el control i

fiscalització d’un conjunt de propietats que des

d’aleshores els Borja han d’administrar. El lloc triat

per aquest nou referent del poder senyorial al

terme de dalt va ser Potries, lluny dels centres que 
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consagració del temple, la relíquia d’un sant molt

venerat per l’església cristiana, sant Blai. I això

coincidiria amb un moment històric particular,

com va ser la incorporació dels estats del Comtat

d’Oliva a la casa dels Borja, ducs de Gandia. L’any

1551 el IV duc de Gandia, Francesc de Borja,

ingressa a la Companyia de Jesús, deixant el títol

del ducat al seu fill Carles de Borja i Castro, que

poc abans (1548) s’havia casat amb Magdalena de

Centelles i Folch de Cardona, germana de Pere

Centelles, comte d’Oliva.

L’any 1569 va morir Pere de Centelles sense

descendència, les àmplies possessions del comtat

d’Oliva (2),  tant al regne de València com a l’illa de 



senyors arribés el culte i la relíquia de sant Blai a

Potries. Encara que queda una darrera possibilitat,

i seria l’arribada del culte i la relíquia després de

l’expulsió dels moriscos l’any 1609, i durant el

procés de repoblació del lloc de Potries per

població cristiana. Aquesta estava formada

fonamentalment per persones d’altres llocs de la

comarca, així com d’altres poblacions del regne de

València, i també de Castella.

Text i  imatges:

José Fenollar Moncho

Notes:
1 Rodríguez J. L. San Blas Gargantero en España. Revista

de Folklore. número 467 – Enero de 2021

2 Pons F., Soler C., Vicéns M. Iniciación a la historia de

Oliva. Publicacions de l’Ajuntament d’Oliva, València,

1988.

3 Silvestre I. Bibliografia de San Blas. Aculliber, 2003
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havien exercit el poder senyorial fins aleshores

(Oliva, la Font d’en Carròs) i, tot just, al costat de

les cases dels propietaris més significatius

d’aquest lloc, els Boamit, amb la intenció,

segurament, de reafirmar el seu prestigi i poder

fer front als vassalls dels nous territoris incorporats

a la casa dels Borja, i més concretament per

l’administració del propietari de la casa, Pere de

Borja, que, com hem vist, aspira a posseir aquesta

senyoria. Aquest magnífic immoble és hui la seu

de l’Ajuntament de Potries. A més a més, el carrer

encara hui manté la mateixa denominació que

tenia al principi del segle XVII, carrer de Boamit.

Podria ser que tots aquests factors descrits es

donessin a la vegada, és a dir: una població

morisca que cal evangelitzar, la consolidació d’un

nou referent espiritual al poble amb l’església

parroquial dels Sants Joans (figura 4), que cal

dotar de contingut, i uns nous senyors territorials

que volen reafirmar el seu prestigi davant uns

nous   vassalls.    I   que   de   la mà  d’aquests  nous 



Santa Maria d’Ivorra (Segarra) és un temple conegut 

 amb el nom del santuari del Sant Dubte. En aquesta

església, l’any 1010, es va produir un dels anomenats

‘miracles’ mentre el rector Bernat Oliver, just després

de la consagració, va començar a dubtar sobre la

presència del cos i la sang de Crist en el pa i el vi. En

aquell instant, el calze va començar a brollar amb

sang i va tacar els corporals de sobre l’altar i també

se’n va vessar a terra. Unes dones van recollir

aquesta sang amb els draps que filaven prop de

l’església.

La notícia d’aquell prodigi va arribar al bisbe

Ermengol, que es trobava a Guissona i es va

presentar a Ivorra. El prelat va agafar el calze i les

tovalles tacades i les va dur a Roma on el papa Sergi

IV va signar una butlla pontifícia que certificava que

era un autèntic miracle. El pontífex es va quedar

amb el calze i una part dels corporals tacats i va

concedir una sèrie de relíquies a Ivorra i diversos

privilegis per a la confraria que s’havia fundat per

mantenir i divulgar aquell fet extraordinari.
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EL RELIQUIARI DEL SANT DUBTE D'IVORRA

El testimoni físic del ‘miracle’ es pot veure en un

notable reliquiari pediculat d’orfebreria gòtica

amb el format de custòdia-retaule. Els elements

principals són el peu, fust, magolla i reliquiari. Els

materials són la plata daurada damunt una ànima

de fusta. Les mides són: l’alçada, de 64,5 cm més 1

d’afegit de la base de fusta, i l’amplada de del peu

i del reliquiari és de 21 cm.

La relíquia principal, els corporals tacats en el

‘miracle’ del 1010, està situada en una casella

central de majors dimensions. Al voltant

d’aquesta, de dimensions menors, hi ha dotze

caselles més amb les relíquies atorgades pel papa

Sergi IV. Les caselles tenen un doble vidre que

permet la visualització des de les dues bandes. 

Les relíquies s’acompanyen amb un petit pergamí

que les identifica. Segons documentació del segle

XVIII són: 



El cabell de la Verge Maria i la Santa Espina, en el

registre triangular que corona el retaule; un

fragment del sepulcre de la Verge; un pèl de la

barba de Sant Pere Apòstol; un os del dit de Sant

Andreu; un fragment de la Porta Daurada; un

fragment de túnica; un fragment de l’anell de Santa

Caterina; un os del dit de Santa Bàrbara; ossos de

Sant Gervasi i Sant Protasi; fragments de les

estopes amb les quals les dones van recollir la

suposada sang de terra de l’església, i un tros de

pedra del sepulcre de Jesús.
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El reliquiari, segons les marques de punxó, es va

fer en un taller d’orfebreria de Barcelona al voltant

de 1426. El bisbe d’Urgell Francesc de Tovia, que va

exercir la prelatura entre 1416-1436, en va

promoure la construcció i va comptar amb

aportacions de la població del territori.

Fonts:
Delgado, Manuel. “Culto y profanación de la Santa Duda

de Ivorra”. Revista de Dialectología y Tradiciones

Populares, vol. LXX, n. 2, juliol-desembre de 2015, p. 337-

353 

Garganté, Maria. “Reliquiari del Sant Dubte d’Ivorra”,

Llobregós informatiu, n. 6, juny-juliol 2004, p. 29

Garganté, Maria; Manteca, Fermí; Oliva, Joan. Inventari

del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Artístic de la

Segarra. III. Ivorra. Orfebreria i peces diverses de culte. 

 Hostafranchs: Fundació Jordi Cases i Llebot, 2001

Vista de

conjunt del

reliquiari del

Sant  Dubte

Detall de les caselles del reliquiari del Sant  Dubte
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Redacció.- Cada 22 de maig, l’església de Sant

Agustí Nou del carrer Hospital de Barcelona

reuneix una gran quantitat de fidels amb rams de

roses amb l’objectiu de rebre la benedicció amb

motiu de la festivitat de santa Rita de Càssia.

Aquest temple aplega la devoció barcelonina per

aquesta santa, patrona i advocada dels

“impossibles”.

La imatge d’aquesta santa italiana que es troba en

aquest temple és venerada amb una gran mostra

d’expressió col�lectiva. De bon matí, la plaça de

davant l’església s’omple de parades amb roses,

ciris i espelmes, imatges i altres elements que fan

referència a la santa. Ben aviat, una munió de

barcelonines –la gran majoria són dones– s’acosten

amb els seus pomells de roses vermelles per rebre

l’aigua beneïda aspergida pels sacerdots i per

dipositar-los als peus de la imatge. L’escena és

emotiva i copsa el delit per procurar la intercessió

de santa Rita en qualsevol tràngol de la vida

quotidiana. Al llarg del dia, la quan quantitat

d’aportacions florals cobreix literalment l’escultura.
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VENERADA A BARCELONA I A VIC

MISCEĿLÀNIA

L’ocasió permet, també, venerar la relíquia de

santa Rita situada en un reliquiari pediculat.

Lentament i en filera, els fidels s’hi acosten (si les

prevencions pandèmiques ho permeten) per

besar-la i per fer-hi a tocar una de les moltes

estampes que aquell dia es poden adquirir al

mateix lloc i que contenen la imatge de la santa.

Relíquia i reliquiari de santa Rita venerats a

l’església de Sant Agustí Nou de Barcelona 



A Vic, una missa celebrada a la vesprada a

l’església de la Divina Pastora (en llenguatge

actualment correcte “de la Mare del Diví Pastor”)

reuneix els devots i devotes d‘Osona que

manifesten la devoció per la santa de Càssia. 

És costum a la contrada

reservar-se una flor beneïda

i dur-la al domicili particular

Igualment, com passa a Barcelona, les roses

s’apleguen als peus de la imatge venerada. És

costum a la contrada reservar-se una flor beneïda i

dur-la al domicili particular. Se sol posar en un lloc

resguardat, acompanyat d’una moneda i l’estampa

de la santa. Així es procura aconseguir el desig de

mantenir una bona salut econòmica a la llar en

aquests temps tan convulsos.  
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Imatge de

santa Rita i

rams de roses

beneïdes a

Vic



Redacció.- Olesa de Montserrat ha venerat com a

patrona parroquial santa Oliva de la qual han

posseït una relíquia des de 1664.

La tradició olesana indica que santa Oliva era filla

de Palerm, a l’illa de Sicília, nascuda a mitjan segle

V. Filla de noble família, Oliva es va consagrar de

molt joveneta a ser exemple de les virtuts

cristianes de la puresa i la castedat. 

En aquella època, el poble vàndal, amb el rei

Genseric, que s’havien establert a les terres nord-

africanes, van envair l’illa siciliana i van atacar

Palerm. Les víctimes foren molt nombroses i la

destrucció general; aquells habitants que no van

morir, van ser esclavitzats i conduïts a Tunis, en

terres africanes. Oliva, que es trobava entre

aquests darrers, va ser posada al servei del

governador de la ciutat. La bellesa i senzillesa de la

noia van seduir el seu nou senyor que la va assetjar

tot procurant que es convertís a l’heretgia ariana.

La fermesa d’Oliva fou tanta que ni amb cruentes

tortures va flaquejar. No va  atrevir-se a matar-la,

però fou abandonada al desert enmig de les feres. 

Temps després, havent estat protegida per la

divina providència, Oliva va trobar-se uns cavallers

que caçaven. En veure la noia, que encara era més

bonica que abans, van intentar deshonrar-la; el

resultat fou ben al contrari, ja que la força de les

paraules d’Oliva els van convèncer de batejar-se i

abraçar el catolicisme. 

L’exemple d’aquesta conversió en va comportar

d’altres. El governador de Tunis es va alarmar i va

enviar soldats a detenir Oliva i a empresonar-la.

Com que no parava de convertir els que

l’envoltaven, se li van aplicar diversos suplicis entre

els quals, segons s’explica, fou submergida en oli

bullent. Finalment, va morir decapitada.

L’any 1664, el papa Alexandre VII va concedir una

relíquia de la santa a Olesa de Montserrat,

juntament amb la de sant Antonino, màrtir romà, i

santa Eufèmia, verge i màrtir. 

El mateix pontífex va concedir quatre dies

d'indulgència plenària per visitar-ne l’altar. La seva

festivitat es va establir, com ja era propi de la santa,

el 10 de juny.
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Les relíquies dels tres sants, amb especial

deferència per les de santa Oliva, es van dipositar

en un reliquiari d’argent pediculat i tubular fet el

1665 a Barcelona. El 30 de novembre de 1666 el

reliquiari va ser instal�lat a l'altar barroc de

l'església. L'any 1675, es va aixecar una modesta

capella de tipus popular a sobre un dels portals de

la muralla. La Confraria de Santa Oliva ja existia el

1790 i, com era habitual en aquest tipus de

col�lectius, procuraven organitzar i mantenir les

activitats de culte. L’any 1838 es va imprimir una

novena. El bisbe barceloní Pere Martínez de Sant

Martín,   el   15   de  gener  del  mateix any,   va fer la

concessió de quaranta dies d’indulgència per cada

dia que se seguissin les oracions d’aquesta novena

i quaranta més per qui cantés els seus goigs.

 

Fonts:
Croisset, Jean. Novisimo año cristiano. Madrid; Barcelona: Librería

de de Pons y Cª, 1847, p. 525

Devot novenari a major honra y gloria de la ínclita verge y màrtir

del senyor Santa Oliva patrona especial de la vila de Olesa

ordenada per un sacerdot devot de dita santa. Barcelona:

Estampa dels Hereus de la Viuda Pla, 1838, 28 p.

Llosa, M. F. "Peces d'orfebreria de la parròquia d'Olesa als segles

XVI-XVII", Butlletí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, n.

37, febrer de 1987, p.8-9
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Silueta del reliquiari de santa Oliva venerat a Olesa

Edició dels goigs dedicats a santa Oliva, amb el reliquiari com a florons
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Entre els preveres de la catedral de Barcelona hi

havia el grup de beneficiats. A finals del segle XV es

va constituir en col�lectiu amb el propòsit d’adquirir

major personalitat al marge del capítol de

canonges. L’elecció del sant patró i protector de la

comunitat va recaure en sant Sever. La

independència respecte a la seu va suposar la

construcció d’una capella pròpia a finals del segle

XVII que, ben aviat, es va ampliar. Aquest temple es

va situar al carrer, precisament, dedicat a Sant

Sever i a poca distància del claustre de la catedral. 

Des de bon principi, la relació dels beneficiats amb

el capítol catedralici va ser difícil i amb moments

de conflicte. La capella i col�legi de Sant Sever, nom

que prenia el grup, ja es va defensar de les

dificultats interposades pels canonges en la

construcció de la seva església amb un document

publicat el 1692 amb  el  següent  títol:  Molt Illustre  

LA DISPUTA PER UNA RELÍQUIA DE SANT SEVER
DE BARCELONA (1)

Redacció.- La gran importància i significació que

tenien les relíquies de sants per a la comunitat que

les venerava solia comportar un sentiment de

mútua pertinença. La capacitat per mostrar i

regular el culte de les restes sacres atorgava una

autoritat gens menyspreable. Concedir o retirar el

permís per dur-les en processó davant d’una

calamitat o permetre adreçar les oracions

corresponents era un poder que determinats grups

religiosos mantenien amb gelosia. Un exemple ben

clar d’aquest fet és el de sant Sever, suposat bisbe

màrtir de Barcelona, i la possessió de la seva

canyella o os de la cama.
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Els uns i els altres es van refermar a creure en Crist

i van ser martiritzats fins a morir. A Sever, li van

clavar un clau gros al crani i d’altres de petits, fins a

nou, en forma de corona d’espines. Aquest fet

violent li va provocar la mort.

La llegenda de sant Sever
La tradició llegendària recollia que sant Sever va

ser un dels primers bisbes de Barcelona. Una versió

situa la seva vida en temps dels emperadors

Dioclecià i Maximià que, mitjançant el prefecte

Dacià, van perseguir els cristians a principis del

segle IV; una altra versió el situa en temps del rei

visigot Euric, monarca que obeïa l’heretgia arriana i

que enviava delegats seus per combatre el

catolicisme a les diverses seus episcopals del seu

regne. En l’una i l’altra, tret del moment en què

hauria d’haver succeït, es relaten els mateixos

esdeveniments. El prelat barceloní, que difonia la

fe catòlica, va saber que s’apropava un escamot a

la seva seu i va decidir fugir lluny de la ciutat

acompanyat d’uns diaques. Fent camí, en direcció

a l’antic Castrum Octavianum, va trobar-se un

pagès, de nom Medir, que plantava faves. Li va

comentar que, darrere seu, hi anava un grup de

soldats. A aquest li van preguntar si havia vist

passar un bisbe per aquell lloc i que, com a bon

cristià, no els podia mentir i els havia de contestar

afirmativament. 

Camí enllà, els soldats van atrapar Sever i els

acompanyants. Els van empresonar al mateix

castrum  i  els van obligar a  abjurar  de  la  seva  fe.

Senyor, los administradors de la Capella y Collegi

de Sant Sever de la Iglesia Cathedral, sobre estar

noticiosos de las publicas y repetidas instancias,

ab que lo Molt illustre Capitol de dita iglesia

solicita que V.S. acompanye y fomente la oposiciò

per part de dit molt illustre Capitol intentada,

contra la moderna iglesia, sots invocació del dit

gloriós sant Sever en las casas proprias que foren

del dit Collegi.

L’enfrontament, però, continuaria en els anys

posteriors, precisament, pel domini de la relíquia

de sant Sever que els beneficiats de la capella i

col�legi de  Sant Sever afirmaven haver  obtingut  al 

monestir de Sant Cugat del Vallès i que l’aleshores

bisbe barceloní havia donat llicència per venerar-la.

El 23 de maig de 1718, els canonges Josep Tomàs

Rovira, Josep Francesc d’Alòs i de Rius i Ramon

Romà signaven el següent document: Relevantes

motivos que el muy Iltre. Cabildo de la Sta. Iglesia

Cathedral de Barcelona da al publico, en evidente

manifestacion, que los beneficiados de dicha

Cathedral, no pueden en su nueva iglesia tener en

veneracion y culto publico, reliquia alguna, con

supuesto de ser del Sagrado Cuerpo de San Severo

Obispo y Martir, trasladado en dicha Iglesia

Cathedral [llegir document sencer].

https://books.google.es/books?id=xEMQkxlVO9MC&printsec=frontcover&hl=ca&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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misma accion, al parecer pia, y devota, se enlaza

vņa afectacion de traer por la misma devocion del

Santo á su nueva Iglesia, la liberalidad de los

Fieles en obsequio del Santo , y minorar la de la

Cathedral, que es operacion de derecho prohibida

[...]”.

Els canonges passaven a relatar com el cos de sant

Sever s’havia traslladat a la catedral barcelonina

des del lloc on la tradició situava el martiri del

prelat, l’antic Castrum Octavianum romà. Les

restes, recollides i dipositades a l’església de Sant

Pere, edificada al lloc de l’antic castell, el 1226 eren

conduïdes al monestir de Sant Cugat del Vallès. 

El 3 d’agost de 1405, el cos del sant es va conduir

fins a la seu. Aquest darrer viatge pòstum es va

deure a la intercessió del suposat bisbe màrtir

davant els precs del rei Martí I l’Humà quan li

havien de tallar una cama. 

El monarca, en agraïment i amb el desig de tenir el

seu sant protector més a prop i per la seva major

glòria, va procurar que el papa Benet XIII concedís

el trasllat. Les restes trobades al monestir es van

dipositar en una urna, segons descripció dels

canonges, que es va traslladar solemnement al

temple episcopal: 

El text començava amb una declaració

contundent: 

“[...] en las veneraciones devidas à los Santos ha

sido preciso prevenir con graves penas el que no

se usurpassen á vn Santo los cultos, para

crecentarles à otro; ni que se diesse veneracion à

sus cuerpos , y Reliquias , sin preceder el devido

examen de su realidad, para no confundir lo

Sagrado con lo supersticioso”. 

Seguidament, exposava la raó que havia generat la

redacció: 

“Estos mismos motivos obligan aora al muy Ilustre

Cabildo de Barcelona à manifestar al publico , que

las Reliquias del Sagrado Cuerpo de su adorado

Prelado Severo, fueron enceramente transferidos

al Altar Mayor de su Cathedral, y que no es zelo de

devocion sincera de los Beneficiados de ella, poner

en culto, y veneracion publica, con titulo de San

Severo, en su nueva Iglesia, fabricada à veinte

passos de la Cathedral , vna parte de Huesso de la

espinilla , ò canilla de la pierna, que dizen aver

obtenido del Abad, y Monges del Monasterio de

San Cucufate, con supuesto de aver aun quedado

en dicho Monasterio , algunas Reliquias del

Sagrado   Cuerpo  de San Severo;   sino que en esta 

Segona translació del cos de sant Sever, el

1405, representada al seu altar de la catedral

de Barcelona
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“Los dichos Huessos, y Miembros de San Severo,

junto con los Clavos se sacaron de dicha caxa

grande, y en presencia de todas las personas que

assistian [...] se pusieron , y colocaron en una

caxita de madera, forrada de laton, que se cerrò , y

sellò con los sellos del Obispo de Guesca, y del

Abad del Convento; y la otra espuerta  ò saquito,

de la qual fueron sacadas dichas Reliquias de San

Severo , bolviò à sellarse con el sello solamente del

Abad; de suerte, que todas quantas partes, ò

miembros del Sagrado Cuerpo de San Severo, que

se hallaron en la caxa del Altar Mayor del

Monasterio, junto con los nueve Clavos, se

transfirieron, y mudaron en la otra caxa de

madera, forrada de laton”.

Aquest relat els permetia afirmar que totes les

relíquies de sant Sever que hi havia al cenobi

vallesà, aleshores, eren a mans dels canonges: 

“Las circunstancias del hecho veridicamente

relatadas,    manifiestan   con   luz   clarissima,   sin 

dexar el menor escrupulo de duda, que todas las

Reliquias del Cuerpo de San Severo que se

conservaban, y veneraban en la Iglesia del

Monasterio de San Cucufate fueron transferidas à

la Cathedral de Barcelona, sin aver quedado en

dicho Monasterio porción alguna de ellas; pues de

los documentos autenticos que se han ponderado

resulta probado, que se transfirieron todos los

huesos, y miembros que se hallaron permanentes,

junto con los nueve clavos, y que dichas Reliquias

eran las que vnicamente permanecian, y que con

el titulo de ser del Cuerpo del Santo sè veneraban;

y que la mente del Sumo Pontifice, la del Rey, y la

deliberada voluntad del Abad, y Convento, fue , no

reservar en dicho Monasterio parte alguna del

Sagrado Cuerpo, sino transferirle por entero, assi

como existia, y se hallava; De calidad, que en

ninguna escritura se dixo que se transfiriesse

solamente alguna porcion del Santo Cuerpo, ò

alguna pare de sus  Reliquias,   sino   el   Cuerpo,   ò 

Imatge de sant Sever

que presideix el seu

altar a la catedral
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todas integras sus Reliquias: Como assi en la Bula

Apostolica quatro vezes se expressa, con las

palabras, Corpus Beati Severi; Cinco vezes en el

citado instrumento de donacion, y translacion [...]”

A partir d’aquest convenciment, es negava

l’autenticitat de la relíquia que defensaven tenir els

beneficiats:

“En vista de estos motivos, mirase precisa la

obligacion del Cabildo, y aun del Regio Fisco,

hazer total defensa para que no se veneren

Reliquias de San Severo en la nueva Iglesia de los

Beneficiados de la Cathedral, como ni tampoco en

el Monasterio de San Cucufate; Ni que el Abad, y

su Capitulo puedan hazer dadiva, ni concession de

alguna con titulo, y apellido de ser del Sagrado

Cuerpo del Santo que se halla trasladado en esta

Basilica; pues a más de que es invariable la prueva

de ser enteramente crasladadas à la Cathedral de

Barcelona, que resulta de los documentos

autenticos citados, assiste á este apoyo, toda la

disposicion del derecho, assi Civil, como Canonico”.

També es considerava, entre d’altres i diversos

al�legats, que era més adequat que les restes dels

bisbes fossin venerades al seu centre diocesà. Fins i

tot es dubtava que la relíquia fos del mateix sant:

“Que en el caso presente ay grave duda en que

dicha Reliquia sea de San Severo, es indisputable,

en vista de los Relevantes motivos que se han

ponderado [...]”. A més, la incertesa s’atribuïa al

mateix raonament que es feia de la seva obtenció

a Sant Cugat del Vallès: “[...] que dicha Reliquia se

avia sacado de vna Caxa aforrada de terciopelo

Carmesi, sobre la qual avia vna Cabeça de plata

de San Severo Obispo y Martir, y que existia en vn

Armario de la Sacristia de dicho Convento, en el

qual se veneran muchas Reliquias de otros Santos

Martires”. I s’afegia: “[...] pero no es, ni puede ser

justificacion bastante, para probar que son de

cierto , y determinado Santo, pues semejante

idemptidad no se prueba por hallarse solamente

vna  Reliquia   dentro  de  vna  Caxa,   sobre la qual 

ay vna Cabeça de placa de vn Santo, sino que con

las Reliquias se halle escritura, ò documento

authentico que lo afirme”. 

En qualsevol cas, també es considerava la

possibilitat que els monjos del monestir haguessin

venerat una relíquia d’un altre sant: “No es este el

primer caso que por equivocacion se han

venerado las Reliquias de vn Santo, que no lo son”.

El discurs dels canonges feia un gir argumental

que defensava la seva tesi: “Establecen graves

Autores, que en esta Iglesia Cathedral ha avido

dos Santos Severos todos Obispos de ella, Martires,

è Hijos de Barcelona; Que ambos à dos padecieron

el Martirio en el Castillo Octaviano; Y que todos

murieron en 6 de Noviembre Severo Primero, dizen

que muriò en tiempo de Diocleciano: Y Severo

Segundo en tiempo de Constantino: Dizen

tambien, que fue la muerte del Primero en el año

285. Y la del Segundo en el año 638. Si bien quieren

algunos Autores fuesse en el año 352”.
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Aquest embolic de dos sants amb el mateix nom,

amb el mateix càrrec i martiritzats en la mateixa

data del calendari però en anys diferents, partia

d’alguns dels anomenats falsos cronicons. Els

“graves Autores” que s’esmentava, dels quals es

recollia la idea, eren un grup d’escriptors de

falsificacions històriques que havien tingut una

gran consideració en els segles XVI i XVII,

especialment Jerónimo Román de la Higuera que

havia publicat el 1619 l’anomenada Crónica de

Dextre o Juan Tamayo de Salazar, redactor d’un

extens i adulterat martirologi. Malgrat tot, aquests

impostors incorporaven dades certes en els seus

escrits: Barcelona va tenir un veritable bisbe Sever,

que va exercir a la primera meitat del segle VII;

ocasionalment, s’havia considerat que era el segon

amb aquest nom pel convenciment de l’existència

del sant llegendari.

Finalment, el document conté les conclusions

finals amb les quals es procurava tancar qualsevol

debat: 

“Todos los motivos hasta aqui ponderados

claramente convencen, que el Señor Obispo no ha

podido aprobar por Reliquia de San Severo (del

que veneramos  en esta Cathedral  Iglesia)  la  que 

con su licencia han expuesto à público culto los 

 Beneficiados, si que siendo alomenos inegable,

que este punto es gravamente dudoso, respecto la

pretension de aquellos, devia reservar el

conocimiento para Juez Superior, conformandose

con el Concilio de Trento”. 

El darrer dels cinquanta-sis punts del document

reafirmava la voluntat del capítol catedralici: “Y

siendo tanta la eficacia de los motivos

ponderados, espera el Cabildo, que representados

ante Juez Superior competente, han de tener

grata acceptacion; y que à impulsos de su

subsistencia, fe commutarà en mejor la de

claracion que ha hecho el Señor Obispo;

mandandose que no se preste culto , y veneracion

publica en nombre de San Severo, ( del qual se

halla el Cuerpo Santo en la Iglesia Ca thedral ) á la

Reliquia, que dizen tener los Beneficiados de vna

espinilla , ò canilla de la pierna”.

Poc temps després, el text dels canonges rebia

resposta en un altre document, igualment publicat,

escrit i signat pels preveres beneficiats que

formaven la capella i col�legi de Sant Sever, que

defensaven posseir la controvertida relíquia i el seu

dret per posar-la en veneració pública.

(Continuarà...)
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Des d’aquell moment, la mare es va dedicar

intensament a la cura del seu plançó i, especialment, a

la seva formació religiosa.

En aquella època, els emperadors Dioclecià i Maximià,

van decretar la persecució dels cristians. Julita i Quirze,

convençuts de les seves creences, van sentir, ben a

prop, el perill que els amenaçava i van cercar refugi a

la ciutat de Tars de Cilícia. 

Alexandre, governador de la regió, va rebre les ordres

que l’incitaven a exterminar els cristians. De pas per la

ciutat, va assabentar-se que hi vivien una mare i un fill

de només tres anys que acollien aquesta fe. 

Els soldats van detenir i arrestar Julita i Quirze per

conduir-los davant el seu cap. Julita, valenta, va

manifestar ser cristiana així com que ho era el fill que

l’acompanyava. Alexandre, decebut per la fortalesa de

les paraules que sentia, va condemnar la mare al

poltre de tortura mentre li arrencaven Quirze dels

braços. 

Aquest, en sentir-se separat de la seva progenitora, va

esclatar amb crits manifestant que ell també era

cristià i repel�lint les mans dels seus capturadors que el

tenallaven. 

Aleshores, el governador, pres per la ràbia, va agafar

una cama a l’infant per alçar-lo i estavellar el feble cos

contra l’enllosat de la sala del tribunal. 

El fort cop va llevar la vida al pobre Quirze que va

quedar inert als peus del seu botxí.

LA DEVOCIÓ CATALANA A LES RELÍQUIES DELS
SANTS MÀRTIRS JULITA I QUIRZE

Redacció.- La divulgació del culte als dos màrtirs

Julita i Quirze per terres catalanes s’ha de situar

durant l’ocupació franca a l’alta edat mitjana. La

causa es troba en la decisiva participació de sant

Amador, bisbe de la ciutat d’Auxerre, situada a la

Borgonya. El prelat va dur les relíquies d’Orient a

França i en va consolidar la devoció per tot el

territori d’influència franca a partir de principis del

segle V. Són diverses les esglésies que els tenen

com a titulars i patrons.

Sant Quirze de Besora
L'acta de consagració de l'església de Sant Quirze

de Besora és de finals del segle IX, pocs anys

després de la recristianització. En aquest

document s’esmenta: "En nom de Déu Senyor

suprem i Rei etern, a l'any 898 de l'Encarnació de

nostre Senyor, l'eximi i venerable Gotmar, el petit,

Bisbe de la Seu i Església d'Ausona, va venir, a

petició de l'Abadessa Emma, a consagrar l'església

de Déu, situada dins el terme del Castell de Besora

que Emma, ajudant Déu, va aixecar a un turó a

honor de Sant Quirze màrtir”. 

La jove Julita, que havia

acollit la fe cristiana, vivia en

terres de l’Àsia Menor. De

noble família, estava

feliçment casada amb un

distingit marit. A l’edat de 22

anys va quedar vídua. El seu

fill Quirze, fruit del seu

matrimoni trencat

bruscament, encara es

trobava en edat de bressol. 

Església parroquial de Sant Quirze de Besora
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Julita, després de contemplar la terrible escena, va

iniciar una oració pregant que l’ànima de Quirze fos

acollida al cel. En aquell moment, el governador

Alexandre, frisós, va encomanar els seus soldats a

reforçar els suplicis contra el cos de la noia. Finalment,

com a darrera acció dirigida a fer-la callar per sempre,

va ordenar que fos decapitada. La tradició situa aquest

fet el 16 de juny de l’any 305.

Els dos cossos dels màrtirs van rebre sepultura, en lloc

distant, per dues serventes que, amagades, havien

seguit els fets terribles. Una d’aquestes, anys després i

quan el nou emperador Constantí havia promogut la

llibertat de culte, va recuperar les restes i els va donar

una tomba més digne iniciant-se el culte als dos

màrtirs. 

L’escut heràldic del municipi, precisament, fa

ostentació de la devoció dedicada als dos sants.

L’any 2010, prenent com a base el que s’utilitzava

des de feia dècades, es va aprovar que fos el

següent: “Escut caironat truncat: 1r de gules, dues

palmes d'or entrellaçades a la base de la tija; 2n de

sable, tres pals d'argent. Per timbre, una corona

mural de poble”. D’aquesta forma, es deixava

testimoni dels dos models de senyors del territori

parroquial, els celestials i els terrenals. A la banda

superior, les dues palmes en referència als dos

màrtirs, Julita i Quirze, que ostenten la titularitat

parroquial. A la banda inferior, les armes de la

família dels Besora.

L’església posseeix un reliquiari amb relíquia dels

sants. Abans de la Guerra Civil ja en disposava per

a la veneració però va desaparèixer al principi del

conflicte bèl�lic. L’any 1951 en van aconseguir unes

altres, atorgades pel cardenal Micara amb

document datat del 10 de desembre. Es tracta de

dues relíquies ex ossibus que presideixen la

celebració eucarística de la Festa Major, el 16 de

juny. 

Arbúcies
L’església parroquial d’Arbúcies, dedicada als sants

Quirze i santa Julita va ser consagrada l’any 923 tot i

que l'edifici actual fou construït a principis del segle

XVII. Una consueta, escrita pel rector Francesc Pujals i

Blanch entre els anys 1700 i 1713, va deixar testimoni

de la possessió de relíquies dels dos sants i de les

mostres de veneració mostrades: “Lo dia antes de la

festa dels Patrons, St. Quirze y Sta. Julita, que són a 16

de juny, a sol post, se canten solemnes completes, y

antes se trau la Relíquia dels dits Sts. Acabades dites

completes se canten los giots de dits Patrons. Lo Ror.

fa la encesa, (si posen 40 siris al altar ) y lo sagrista fa

la enremada. 

Reliquiari i detall de les relíquies

venerades a Sant Quirze de Besora el 16

de juny
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Calella
La ciutat maresmenca de Calella disposa al carrer

Bartrina d’una capella dedicada als màrtirs Quirze i

Julita. Originalment estava dedicada a sant Elm

però l’arribada de relíquies dels dos sants va

promoure el canvi de titularitat. 

Les restes sacres van ser un donatiu del prevere

Macià Riba el 16 de juny de l'any 1668, festivitat dels

dos sants. Segons l’acta notarial del solemne

lliurament, es tractava d’un os del braç de sant

Quirze “[...] de llargària de mig dit petit, poc mes o

menys” i un altre de santa Julíta “[...] més xic que el

sobredit, per ara decentment recòndits dins d'unt

vidre cristal�lí, tancat amb caps de plata”.

Lo dit día 16 de juny, dia dels patrons, ex dia no se

va a Liors, sinó és que se encertia en diumenge, ho

altra de precepte. En Arbúcies ex día se ha de dir

missa matinal com les demés festes, y se trau les

Relíquies dels Patrons, y se porten a offerir. y a les

10 hores se diu lo offici solemne, y antes se trau

tota la plata al altar, y est offici, se fa ab diacha y

subdiacha, y se canta solemne ab dits manistrils y

se encensa com les demés festes anyals”.

Verges
L’església parroquial de Verges també hauria

posseït relíquies dels dos sants. Segons el fons

notarial de l’Arxiu Històric de Girona, el testimoni

d’un notari i un pagès de la població, asseguraven

tenir constància que les restes que es guardaven a

l’armari de la plata de del temple eren tres

costelles, una mica de carn i dos trossos de pell de

sant Quirze i santa Julita.

Fonts:
“Año de jubilo”, Fiesta Mayor, días 15, 16 y 17 de junio de 1952. San Quirico de

Besora

Croisset, Jean. Año cristiano. Madrid: Viuda de Rodríguez, v. 3, p. 1039 – 1044

 Ferrando, Juan. Iconografia de los Santos. Barcelona: Ediciones Omega, 1950, p.

233

Réau, Louis. Iconografia del arte cristiano. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002, t.

2, v. 5, p.108-110

Illa, Joan. “Consueta de la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies i les

sufragànies de Santa Maria de Lliors i Sant Pere Despla”, Monografies del

Montseny, n. 16, 2001, p. 91

 “Les relíquies de sant Quirze i santa Julita”, Estela: suplemento de la Hoja

Parroquial [Calella], n. 121, 15 de juny de 1951, pp. 2-3. S’hi recull l’acta notarial

procedent de l’Arxiu Històric de Protocols d'Arenys de Mar, llibre 154, Montpalau,

Notari Jaume Folgueras.

Resolució GAP/3096/2010, de 2 de setembre, per la qual es dóna conformitat a

l’adopció de l’escut heràldic del municipi de Sant Quirze de Besora

Vega, Salvador. “Orgues, relíquies, capelles i retaules de l’església parroquial de

Verges (segles XVI-XVII), Estudis del Baix Empordà. Institut d’Estudis del Baix

Empordà [Sant Feliu de Guíxols], n. 22, 2003, pp. 161-164. S’hi recull extracte del

document de l’Arxiu Històric de Girona: fons notarial, Verges, núm. 71, 24-V11I-1680



Redacció.- La darrera presència

física de Jesucrist a la Terra,

després de la resurrecció, es

conegut amb el nom de

l’Ascensió. El Diccionari català-

valencià-balear atorga el

següent significat al mot:

“Misteri de la pujada de Jesucrist

al cel, que es commemora el dia

que fa quaranta després de

Pasqua”. Els evangelis expliquen

aquest moment amb certa

precisió. Segons Lluc, aquest fet

va ocórrer prop de Betània,

davant  dels  mateixos acòlits del 
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les empremtes de Jesús. Els croats van reconstruir

la capella en forma octogonal i encara són visibles

les bases de les columnes d'un pòrtic circumdant.

Aleshores ja es veneraven les petjades, ara

gravades en pedra, i la dreta roman fins avui. Els

capitells van ser tallats a la dècada de 1140. La

capella es va convertir en santuari musulmà a la

conquesta de Saladí el 1187”.(3)

L’orde franciscà, que ha celebrat particularment la

festivitat de l’Ascensió i ha recordat l’esdeveniment

en aquest lloc, va promoure la divulgació de

relíquies amb la forma que, suposadament, havia

deixat l’empremta de Crist. Les seves dimensions

es podrien identificar amb una talla de peu del

numero 38 o 39.

RELÍQUIA DE LA PETJADA DE CRIST A L’ASCENSIÓ

Salvador: “I mentre els beneïa, es va separar d’ells i

fou endut cap al cel".(1) El llibre dels Fets dels

Apòstols també en fa referència: “Quan hagué dit

això, es va enlairar davant d’ells; un núvol se

l’endugué, i el deixaren de veure”.(2) La tradició va

localitzar aquest fet al mont de les Oliveres i allà es

va edificar, segles després, la capella de l’Ascensió.

La història d’aquest temple prové de l’època de

l’ocupació romana, quan el cristianisme ja era la

religió oficial: “Poemènia, una noble cristiana, va

erigir aquí la primera capella cap al 380 dC per

commemorar l'Ascensió de Jesús. Tenia tres

pòrtics concèntrics al voltant d'un espai descobert,

on la pols va formar  miraculosament  la  imatge de 

Empremtes dels peus de Crist a l'estampa d'uns goigs

Situació de la capella de l'Ascensió



Sobre paper o en material tèxtil, el perfil d’aquest testimoni va adquirir

fama i es va escampar per tot el territori cristià. Alguns dels pelegrins

que anaven a Terra Santa, en bona part procedents dels Països

Catalans, tornaven als seus llocs d’origen amb souvenirs que els

connectava amb els territoris visitats, especialment amb aquells que

contenien un gran simbolisme religiós. Es pot veure una altra

d’aquestes reproduccions, datada de 

 l’últim quart segle XIX, al Museu Frederic Marès de Barcelona [vegeu].

A una banda hi ha «Vestigium D[omini] N[ostri] J[esu] C[hristi] in

Monte Oliveti», que pot traduir-se com a “empremta del Nostre Senyor

Jesucrist a la muntanya de les Oliveres”. En aquest cas, com solia fer-

se en documents medievals escrits en llatí, s’utilitza la titlla (~) com a

forma d’abreviatura de les paraules “Vestigium” i “Monte”.
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Relíquia de l'Ascensió

amb les seves mides

Plànol de la capella

https://cataleg.museumares.bcn.cat/fitxa/gabinet_del_colleccionista/H602077/?resultsetnav=623cb414597ea


L’altra cara conté dos motius vegetals decoratius i

una creu de Jerusalem. Aquesta darrera és una

creu potençada, amb els braços de la mateixa

llargada, com és propi de la creu grega, acabats en

una creu en forma de tau. A cadascun dels

quadrants que formen els braços hi ha quatre

creus gregues més petites. En època de les

croades era el símbol heràldic del regne de

Jerusalem. El nombre de cinc creus en total, la

major i les quatre menors, es relaciona amb les

cinc llagues de Jesús crucificat.(4) 

L’any 1676, Samuel Andreae i Johann Heinrich

Wetzel van publicar, a la impremta typis

Salomonis Schadewitzii, acad. typogr., l’obra

Disquisitio historica de vestigiis pedum Christi in

Monte Oliveti (‘Investigació històrica de les

petjades de Crist a la muntanya de les Oliveres’)

[podeu llegir-la en línia] que tractava d’aquest

venerat prodigi i de la reproducció com a relíquies

de contacte.
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Notes:
1 Lc 24, 51

2 Ac 1, 9

3 Jerusalén, Tierra Santa y Jordania. Tres Cantos: El País Aguilar, 2014, p. 112

4 Biedermann, Hans. Diccionario de símbolos. Barcelona: Paidós, 1993, p. 132

Creu de Jerusalem

https://books.google.es/books?id=s75PAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Johann+Heinrich+Wetzel%22&hl=ca&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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cendres no van cabre al nou continent i es van

haver de repartir col�locant-ne una part en un

saquet (2). D’aquesta translació s’explica el tipus de

relíquies: “[...] hallaron muchos huesos intactos, y

cenizas de otros que despendían olor muy

agradable, y una toalla de seda” (3). El succés,

segons mossèn Segimon Cunill, va provocar

admiració: “[...] abrandà més i més el fervor dels

vigatans envers els seus gloriosos protectors”(4) i

va passar a ser commemorat anualment el dilluns

de Pentecosta (5).

La festa commemorativa va adquirir especial

relleu. Era habitual que en els oficis religiosos hi

tingués  un  lloc  destacat  el  sermó  que  podia ser 

680 ANYS ENRERE: EL MIRACULÓS AUGMENT DE
LES CENDRES DELS SANTS MÀRTIRS, LLUCIÀ I

MARCIÀ, DE VIC
Redacció.- El 24 de maig de 1342 va succeir un fet

que s’incorporaria a l’imaginari col�lectiu i a la

religiositat popular de la ciutat vigatana.

La tradició local afirmava que els dos sants havien

patit martiri a l’antiga ciutat d’Ausa a mitjan segle

III. Havien mort cremats a la foguera per haver-se

convertit al cristianisme. Les seves restes haurien

estat amagades i descobertes a mitjan segle XI a

l’antiga capella de Sant Sadurní, rere el temple

romà.

Les relíquies haurien estat col�locades en diversos

recipients en els temps posteriors a la troballa fins

a l’any 1342 quan estaven en una urna de fusta de

roure. Després de la troballa, les relíquies haurien

estat en diferents recipients fins l’any 1342, que

serien en una urna de roure. El 24 de maig d'aquell

any, el ciutadà Andreu Barrat va pagar-ne una de

nova, daurada, amb la mateixa capacitat que

l’anterior. 

Antoni Vicent Domènec explicava que aquesta

translació es va fer després de celebrar-se capítol

general al nou claustre de la catedral, moment en

què es va evidenciar la necessitat de la millora:  “[...]

en el qual atento, que los cuerpos de los

bienaventurados martyres S. Luciano , y Marciano

no estaban con devida reverencia en su arca, por

ser de madera, y pobre... ”(1).

El trasllat de les relíquies es va fer amb la presència

de tres canonges del capítol catedralici, Pere de

Surrigueres, Berenguer Colomer i Pere Joan

d’Avenc. El bisbe Galcerà Sacosta, segons alguns

documents, estaria absent, però en d’altres

s’afirma que estava d’acord amb el canvi.

Aleshores, va esdevenir-se el fet prodigiós: tot i

tenir   la   mateixa   capacitat   que    l’anterior,     les 

Plafó de rajoles de la façana d'un edifici situat al lloc on la tradició situava el

martiri dels dos sants
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“Concurridas en gran manera han sido las

funciones religiosas que se han celebrado en las

iglesias de la Casa de Caridad y de la Piedad, en

los días festivos últimos, ó de la Pascua del Espíritu

Santo. Precisamente se trataba de obsequiar á

Santos patricios, que de muchos años á esta parte,

y aun de siglos, son la veneración de la ciudad de

Vich y su mayor honra, y en cuyo obsequio nada se

perdona absolutamente todos los años (...)

Igualmente el lunes, día dedicado á honrar en

Ntra. Sra. De la Piedad las cenizas de los Stos.

Mártires Luciano y Marciano; hubo también la

solemne función de costumbre, que aunque no fue

dispuesta  por   los   Sres.   Procuradores    (que   no

imprès posteriorment. Escrit i llegit per un destacat

religiós de l’època, solia deixar constància del fet

que havia estat origen de la festivitat i el posava

com a exemple d’un missatge diví. L’any 1783,

l’orador era el caputxí fra Josep-Francesc de Vic i

exclamava:

“Gozemonos de estar imbuidos con los

documentos que en el siglo catorze obligaron à

nuestros antecesores à establecer, que en lo

sucesivo se tuviesen por muy solemnes los días

señalados para celebrar à honra de Luciano, y

Marciano la gloriosa memoria de su Translación,

clamando como algun día Mardocheo: ‘Isti sunt

dies, quos nulla anquam delebit oblivio’”(6).

El 20 de maig de 1861, fou el frare caputxí Ramon

Maria Camps qui declarava en el sermó:

“¡Ah! El aumento de esas sagradas Reliquias, no

solo debia ser para glorificar á Luciano y

Marciano, y para confundir á la incredulidad, si

que tembién para vuestra utilidad y consuelo (...)

¿Y á que fin se aumentaron aquellas Santas

Reliquias, sino para que las aguas de la protección

de los gloriosos Mártires regasen y fertilizasen la

tierra estéril de vuestros corazones, siendo

semejantes á un huerto bien regado...” (7)

Aquesta festa se seguia celebrant amb empenta a

mitjan segle XIX. L’any 1862, coincidint amb les

dates de la canonització de sant Miquel dels Sants,

havia comptat amb molta assistència:

Pintura de Marià Colomer,

de finals del segle XVIII, que

representa l'augment de les

relíquies dels Sans Màrtirs

de Vic al presbiteri de

l'església de la Pietat de la

ciutat osonenca
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media: Oficio que celebrará el Cabildo catedral,

estando encargado del sermón el joven

catedrático de segunda enseñanza del Colegio de

Nipor nuestro compatricio doctor José M. Creus (...)

Los vecinos de la plaza de los Mártires se preparan

para celebrar con el mayor esplendor su anual

fiesta durante los próximos días de Pascua. El

domingo, á las diez, en solemne procesión, se

llevará a los Santos Patronos a la iglesia de la

Misericordia donde se cantará solemne oficio,

habiéndose encargado el panegírico al elocuente

orador…”(10).

La celebració, com les altres que eren dedicades

als Sants Màrtirs, va caure en l’oblit després de la

Guerra Civil (1926-1939).

Notes:

1 Domènec, Antoni Vicent. Història general de los

santos y varones ilustres en santidad del principado de

Cataluña. Girona, 1630, p. 198

2 Ordeig i Mata, Ramon. Llegendes vigatanes. Vic: EH,

1987, p. 41

3 Salarich, Joaquim. Vich: su historia, sus monumentos,

sus hijos y sus glorias. Vich: Imp. de Soler Hermanos,

1854, p. 147

4 Cunill, Segimon. “Els reliquiers de les cendres dels Sts.

Mártyrs II”, Butlletí de la secció d’exploracions del

Centre Excursionista de Vich, época 2, núm. 2, p. 7

5 Salarich, Joaquin. Vich, su historia... [op. cit.] p. 148

6 Vich, Joseph-Francisco. Correlativo testimonio entre

la ciudad de Vich, y sus ínclitos Patronos S. Luciano y S.

Marciano. Vic: Joseph Tolosa, 1783, p. 8. L’afirmació en

llatí fa referència a les paraules de Mardoqueu que

conten el en Llibre d’Ester de l’Antic Testament i que

volen dir: “Aquests són els dies que mai s'oblidarà de

res”

7 Camps, Ramon M. El día más celebre y más santo

para la Ilustre ciudad de Vich. Vic: Imprenta de Soler

Hermanos, 1861, p. 16

8 El Ausonense, n. 118, 11 de juny de 1862, p. 1

9 Eco de la Montaña, n. 119, 19 de mayo de 1864, p. 1

10 La Vanguardia, 19 de maig de 1926, p. 5

aceptaron su cargo este año) no obstante se

verificó con mucha solemnidad, concurrencia y

orden, muy buena iluminación, y música, así como

también con excelente panegírico, en que se

manifestó cuanto distingue el Señor á los restos

mortales de sus mártires y á los pueblos á quienes

confía su custodia”(8).

De manera semblant va passar a la festa de 1864;

aleshores la premsa destacava que havia estat

especialment lluïda:

“Muy lucidas fueron las funciones religiosas que se

celebraron los días 15 y 16 del corriente en la iglesia

de la Piedad en honor de los Stos. Mártires,

Patronos de la ciudad (...) Por la tarde del lunes

tuvo lugar la procesión que hacia muchos años no

se había verificado, y fué ciertamente una de las

más lucidas que hayamos visto. Aparte de los

gigantes, enanos, bastoneros y demás adefesios,

diversión de la gente menuda, iban al frente de la

procesión los antiguos gremios y cofradías con sus

estandartes, y seguidamente tres pendones que

llevaban cada uno numeroso acompañamiento. El

pendon principal à cargo del Círculo-Literario fué

el más favorecido, pues se veía en su

acompañamiento lo más distinguido de nuestra

sociedad, comisiones civiles y militares, etc.(...) En

resumen; las fiestas cuyo bosquejo acabamos de

hacer, son de las más brillantes que en esta han

tenido lugar como funciones religiosas en honos a

nuestros Patronos”(9).

La festa continuava, encara, en la dècada de 1920 i

principis de la de 1930. Alguns carrers aprofitaven

l’ocasió per celebrar la seva festa veïnal:

“La Junta de la Obra de los Santos Mártires

Luciano y Marciano, honrará a los Santos Patronos

de la ciudad con solemnes cultos religiosos en la

iglesia de la Piedad el próximo lunes de Pascua.

Por la mañana, a las ocho, Comunión general,

estando encargado de la plática el cura párroco

de  la iglesia reverendo José Codina y  a  las  diez  y 



Festes i tradicions catalanes
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publicacions, en destaquen Maria, Trenta-Un

santuaris (Claret, 2018), 1001 llegendes i mites de

Catalunya (L'Arca, 2018), Sant Francesc Coll.

Apòstol de l'Evangeli (Centre de Pastoral Litúrgica,

2019) i 365 dies amb Maria (Claret, 2020).

El darrer volum és un complet compendi de les

manifestacions festives celebrades a Catalunya

(amb l’afegit de Catalunya Nord) i dels diferents

aspectes que en deriven. A partir del seguiment

del calendari litúrgic, es detallen les celebracions

lúdiques i les religioses acompanyades de notes

sobre característiques curioses o dades que

completen la referència. 
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FESTES I TRADICIONS CATALANES 
D’ÀNGEL RODRÍGUEZ VILAGRAN

NOVETAT EDITORIAL

Redacció.- A finals del mes de març, es va

presentar el llibre Festes i tradicions catalanes,

d’Àngel Rodríguez Vilagran (Girona, 1966), doctor

en Periodisme i Ciències de la Comunicació, també

ha fet el màster en Ciències de la Comunicació i és

llicenciat en Ciències Religioses. Aquest volum se

suma a interessants aportacions en estudis i

biografies  de  temàtica  religiosa.   De  les  darreres 



La gran quantitat d’informació aportada, fruit de la

gran quantitat d’exemples, ha suposat un esforç de

síntesi molt ben desenvolupat. Al final del llibre es

troben seccions de temàtica transversal que

complementen la lectura i ajuden, si cal, a la seva

comprensió, com és el glossarium o un minuciós

índex onomàstic que relaciona conceptes i

festivitats.

Aquest  llibre és un acurat repàs d’aquest recull

festiu, que farà gaudir els lectors, i que permet

confirmar que les relíquies sacres tenen, encara

avui, una funció rellevant en moltes celebracions i

llocs. En aquest aspecte, l’autor evidencia haver-se

informat adequadament i de bones fonts. Malgrat

la diversitat territorial, Àngel Rodríguez Vilagran ha

superat amb bona nota el risc d’oblidar matisos

importants. 

Entre les pàgines de llibre s’hi poden trobar

relíquies i activitats associades, com la relíquia del

pessebre a la Catalunya Nord, les de Sants

Innocents,   la    de    sant  Fortià  de   Torelló   o   els 

Martisants de Peramea, el Sant Misteri de Cervera,

sant Valentí de Ribes de Freser; l’aparició de la

Mare de Déu de la Cinta de Tortosa, la devoció a les

relíquies de sant Eudald i sant Patllari al Ripollès, a

les Santes Espines de Tàrrega, la processó

marítima de Santa Cristina a Lloret de Mar, les

Santes de Mataró, l’aigua miraculosa de la Santa

Tomba –relacionada amb sant Abdó i sant Senén– a

Arles, el seguici amb la relíquia de sant Vicenç de

Cotlliure, els Cossos Sants de Manresa, la festa de

sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, el braç de santa

Tecla a Tarragona, el Sant Crist de Cervera o el

Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses i

l’aplec del Sant Dubte d’Ivorra. 

S’hi recullen, també, diferents tipus de relíquies,

com les mides o les cintes de les imatges

venerades i els cotons dels sants.
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La devoció a les

relíquies de sant Eudald

de Ripoll és una de les

festivitats tractades en

el llibre



Sempre és un gran plaer que sigui valorat i apreciat el

treball propi. I, a més, és un honor quan aquesta

distinció es fa des dels àmbits especialitzats que, a

vegades amb més voluntat que encert, es tracten en

aquesta revista. 

És el cas de la reproducció de l’article “De Lisieux al

Bisaura” publicat en el darrer número i que ha

reproduït Recull, revista digital de la comunitat

cristiana de carmelites i l'apunt al blog Etnologia.cat.

S’agraeix el gest, que reconforta i que anima a seguir

endavant.
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA

LA RELÍQUIA DEL BRAÇ DE SANTA
TECLA VA VISITAR SANT MAGÍ A

TARRAGONA
El passat 27 de febrer, la relíquia del Braç de santa

Tecla es va traslladar a l’església de Sant Magí, al

Portal del Carro de la part Alta de Tarragona.

L’esdeveniment, que va omplir la capella de fidels,

formava part dels actes de commemoració dels

700 anys de l’arribada de la relíquia a la ciutat el

1321 coincidint amb el centenari de la constitució

de la confraria de Sant Magí Màrtir. Aquesta

simbòlica trobada va ser un fer de gran

excepcionalitat que no es produïa des del 1780.

CARDONA VA CELEBRAR EL 625
ANIVERSARI DE L’ESGLÉSIA

PARROQUIAL AMB VENERACIÓ A LES
RELÍQUIES DELS SANTS MÀRTIRS

El passat 6 de març, la vila de Cardona va iniciar

els actes de commemoració del 625è aniversari de

l’església parroquial de Sant Miquel amb una

missa en honor als Sants Màrtirs de Cardona,

Celdoni i Hermenter. Les relíquies dels dos sants

són preservades a la cripta del temple, construïda

al segle XVI.

L’arribada de les restes sacres a Catalunya s’hauria

produït uns segles abans. Des del lloc d’origen a

Calahorra (La Rioja) s’haurien conduït al monestir

de Leire (Navarra) i després a Cellers, tot fugint de

la invasió sarraïna del segle VIII. La translació de

les relíquies a Cardona es va fer el 19 d’octubre de

1399. la tradició explica que el comte Joan Ramon

de Cardona les va obtenir del senyor de Cellers

(Pallars Jussà), Ramon de Pinós.

Fotografia de Carles Freixes

COMMEMORACIÓ DE LA BAIXADA DE LA MARE DE DÉU DE LA CINTA
El dia 24 de març, a les 12 de la nit, la capella de la

Cinta de la catedral de Tortosa va acollir una

missa en commemoració de la baixada de la

Mare de Déu a la ciutat. La cerimònia va estar

presidida pel bisbe Enrique Benavent Vidal

acompanyats d’una desena de concelebrants.

La tradició manté que la Mare de Déu es va

aparèixer a la ciutat la nit del 24 al 25 de març de

l’any 1178. Aleshores, va fer lliurament del seu

cinyell a un prevere de la comunitat dels cristians

tortosins que van convertir-lo en objectiu de la

seva devoció. Fotografia de   Maria Joana Querol 
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