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RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

Aquesta imatge i la de portada són del

reliquiari de sant Fortià de Torelló 



A l'edat mitjana formava part de les manifestacions de devoció popular, el fet de visitar relíquies

de sants. Ho sabien prou bé els monestirs -especialment els benedictins- que procuraven atraure

els pelegrins amb la possessió i promoció de cossos sants; aquesta era una font d’ingressos vital

per a la comunitat. També en tenien coneixement les catedrals o grans temples que sumaven a

l’anterior interès el d’augmentar la seva autoritat sobre el territori. Tenir ben a prop el cos d’un

sant o santa de renom, malgrat que la fama se li atribuís de forma artificiosa, sempre aparentava

una millor i major comunicació amb la divinitat.

Actualment també es pot reviure aquest gest de devoció miŀlenària. Pot ser una descoberta

diferent del país. Una xarxa de camins, amb nusos més espessos d’allò que pot semblar,

permeten travessar el país d’una banda a l’altra de sud a nord i d’est a oest. Només cal saber

quines relíquies i com trobar-les. La secció Relíquies al territori d’aquesta revista pot suggerir

aquest ‘turisme’ de proximitat i us convida a practicar-lo.

A mig camí del patrimoni material i el patrimoni immaterial s’hi pot trobar aquells elements que,

també, se situen entre allò diví i allò terrenal. Les relíquies de sants són un bon exemple

d’aquesta afirmació. Si bé en la majoria de casos només contemplem, en el dia d’avui, unes

peces d’orfebreria –o de fabricació i materials més modestos- com a peces de museu, antany

eren objecte de devoció i veneració pels fidels cristians.  

Després de la bona acceptació de l’aparició de Reliquiae santorum in Catalonia, continuem

amb els dos propòsits que s’indicaven en el primer número:  destacar la vigent devoció a les

relíquies que, tot sovint, són notícia i els interessants exemples que hi ha ben a prop. I, a més, des

de l'illa mallorquina comptem amb la coŀlaboració de Jordi Llabrés i Sans –a qui agreixo molt

sincerament la seva aportació- amb un interessant reportatge dels ‘corpus sanctus’ venerats a

Mallorca. Aquesta obertura territorial a més terres de parla catalana i la incorporació de diferents

autors enriqueix notablement continguts  i ofereix noves perspectives del món de les relíquies. 

VISITAR RELÍQUIES
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podia interioritzar el missatge amb el procediment

de repetir-lo. I el repetien tot cantant. Els goigs, en

aquest ritual, servien per transmetre amb la major

fidelitat possible el model de bon cristià que, en

essència, representava el sant o la santa objecte dels

goigs.

En alguns casos, la parròquia posseïa una relíquia

del sant titular. En altres casos, disposaven d’una

relíquia d’algun sant o alguna santa tradicional que

hi havia arribat per diferents vies. Les llegendes

recullen robatoris piadosos de relíquies que,

ubicades en llocs llunyans, es traslladaven a

monestirs i catedrals. La documentació constatava

com algunes relíquies eren adquirides més

honorablement, amb pagaments o intercanvis. I

especialment, després del Concili de Trento, les

restes sacres eren un preuat regal de destacats

religiosos amb importants contactes a Roma.

Aleshores s’acollien aquests sants nouvinguts,

mitjançant les seves relíquies, tot proclamant-los 

ELS  GOIGS  SÓN  DOCUMENTS  QUE  APORTEN  UNA
IMPORTANT  INFORMAC IÓ  SOBRE  LES  REL ÍQU IES  I

LA  SEVA  VENERAC IÓ .  AQUESTS ,  PROP IS  DE  LA
DEVOC IÓ  POPULA ,  ESDEVENEN  MATER IAL  DE

PR IMER  ORDRE ,  MOLTES  VEGADES  POC  VALORATS

Alguns goigs tenen una relació estreta amb les

relíquies. Especialment destacats són aquells goigs

dedicats a les relíquies cristològiques, ja siguin de la

Veracreu, les Santes Espines, o altres restes

atribuïdes directament a Jesucrist. Els goigs més

nombrosos recullen la devoció a les relíquies de

sants i santes.

En els Oficis dedicats al sant patró d’una parròquia,

el sacerdot en proclamava les virtuts cristianes en el

seu sermó. Aleshores, la feligresia –que era

majoritàriament analfabeta- segurament només 

Els goigs són els documents que millor expliquen la

religiositat popular. Antoni Comas a Història de la

literatura catalana els definia amb aquestes

paraules: “Els goigs són unes cançons religioses que

lloen les exceŀlències de Nostre Senyor, de la Verge i

dels sants, gairebé sota una advocació concreta. Són,

doncs, una forma de litúrgia popular, practicada en

actes de devoció coŀlectiva [...] i formen part, en

certa manera, de la cerimònia.”
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nous patrons parroquials o del nucli urbà. Així,

aquest nou estatus bé mereixia l’edició d’uns goigs

que pretenia promoure’n la devoció. Els textos dels

nous documents recollien la biografia –més o menys

verificable històricament- dels sants, els miracles

produïts per la seva intercessió i, en molts casos, la

importància de la presència de les seves relíquies

com objecte de culte. I com que els goigs se solen

imprimir, aquest document ha tingut –i té- diferents

elements gràfics. Ocasionalment apareixen

iŀlustracions de les relíquies i, bàsicament, del

reliquiari. Més recentment, també es complementen

amb una nota històrica que, amb voluntat

informativa, expliquen la significació de les relíquies.

Així, en aquesta secció es recolliran els goigs

dedicats a relíquies, aquells que tenen una presència

de relíquies de sants a la seva capçalera, al text o a

l’estampa. Igualment, si hi és present, es reproduirà

la nota històrica.

Goigs vinculats a relíquies cristològiques.- Per la

seva entitat dins el conjunt tipològic de relíquies, les

cristològiques mereixen un apartat propi. Les restes

sacres relacionades amb Jesucrist són presents a

tota la cristiandat. Les més destacades i nombroses,

malgrat que la quantitat ha estat un dels aspectes

que les han fet menys creïbles, són les Veracreu i les

Santes Espines. A Catalunya, precisament, aquestes

dues relíquies van prendre especial protagonisme en

la devoció de diverses poblacions. De les primeres, a

Besalú, Santa Pau o Anglesola; de les segones, a

Tàrrega o Santpedor.

N’hi ha d’altres de menys conegudes, com peces de

roba de caràcter menor, com la santa Fímbria de

l’Aleixar, o l’anomenat Llençolet del Nen Jesús

venerat a Lleida. En aquest grup heterogeni, també,

s’hi podrien comptar aquelles relíquies que, directa

o  indirectament, tenen a veure amb Crist.
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referència indirecta –o prou directa- als sants als quals

pertanyen les relíquies que s’hi preserven.

Goigs vinculats a relíquies: a la lletra del vers.- Molt

més freqüents que la resta de casos són aquells que

contenen alguna referència a relíquies en el vers.

Generalment deixen constància de la possessió

d'aquestes i, puntualment, les formes de veneració i

miracles atribuïts.

Goigs directament vinculats a relíquies: a la nota

històrica.-  Un element que s’ha associat als goigs des

de fa relativament poques dècades és la nota històrica

que els acompanya. Si la lletra dels goigs és en vers,

aquesta nota és redactada en prosa tot narrant

algun fet històric vinculat al reliquiari, a la devoció que

s’ha tingut als sants als quals pertanyen les relíquies i

el relat hagiogràfic d’aquests. Són un complement de

gran interès ja que poden contextualitzar i aportar

informació de gran interès.

Per una banda, de diferents episodis de la seva vida

o context; per altra banda, aquelles que s'anomenen

'miracles eucarístics' ocorreguts durant la celebració

litúrgica de la consagració.

Goigs vinculats a relíquies: al títol o capçalera.- Si

les relíquies a les quals estan dedicats els goigs són

de diversos sants o, especialment, situats en

diferents reliquiaris, aleshores se sol fer una

referència general a les ‘Santes Relíquies’. En la

mesura que aquestes són més diverses, fins i tot de

procedència, es pot utilitzar aquesta denominació.

Goigs vinculats a relíquies: com elements gràfics

dels goigs.- Quan els reliquiaris tenen la suficient

significació per a la comunitat i esdevenen un clar

referent, fins i tot en el fet que proporcionen la

imatge idealitzada del sant. Sigui quina sigui la

tècnica, des de la tradicional xilografia a l’actual

fotografia, la presència del reliquiari esdevé una 
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Salvador Pladevall i Bien va néixer el desembre

de 1520 (fa justament 500 anys) a l’Hospital de

Santa Coloma de Farnés on servien els seus

pares. L’any 1534, en quedar orfe, es va

desplaçar a Barcelona per aprendre l’ofici de

sabater. El 1540 va ingressar al convent de

Santa Maria de Jesús de la ciutat com a frare

llec fent d’ajudant de cuiner. Hi va professar

dos anys després . A Tortosa, on havia estat

destinat l’any 1544, va començar a mostrar

habilitats curatives extraordinàries
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RELÍQUIES QUE ENCARA VENEN 
DE SARDENYA

 considerades miraculoses.

Desenvolupava tasques de porter i distribuïa

els donatius que rebia el convent entre els

pobres de la ciutat. La seva fama es va

estendre. Es va convertir en una molèstia i

pertorbació per a la comunitat de frares i, per

aquest motiu va moure’s per diferents

convents. Al de Santa Maria dels Àngels

d’Horta de Sant Joan, hi va estar prop de deu

anys i va prendre el nom Horta que sempre el

va acompanyar.

AQUEST  MES  DE  DESEMBRE  FA  500  ANYS  DEL
NA IXEMENT ,  A  SANTA  COLOMA  DE  FARNÉS ,  DE

SALVADOR  PLADEVALL  I  B IEN ,  CONEGUT  COM  SANT
SALVADOR  D 'HORTA .  LA  MAJOR IA  DE  REL ÍQU IES  QUE

SE 'N  CONSERVEN  TENEN  ORIGEN  A  CÀLLER
(SARDENYA ) .  PER  QUÈ  VA  TEN IR  AQUEST  DEST Í  I  LES

REL ÍQU IES  TENEN  AQUEST  ORIGEN ?



d’Aragó. Dos anys després, hi va morir

conservant el renom d’home excepcional. La

fama de miracler que el va acompanyar tota la

seva vida el va fer considerar el taumaturg de

Catalunya.

La seva situació i activitat era incompresa per

les autoritats; fins i tot, el 1560 va ser sotmès a

un procés inquisitorial. Finalment, el 1565, va

viatjar al convent de Càller a l’illa de

Sardenya, aleshores dominada per la Corona
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L’explicació de la procedència de les seves relíquies és ben evident: provenen

del lloc on està enterrat i venerat amb especial atenció així com escrits en italià



La tradició sosté que aquesta no és la primera

arqueta, la que suposadament va dur el colom al

bec, sinó que es tracta d’un donatiu fet per la

senyora Damiata de Vallterra com agraïment per

una curació obtinguda gràcies a sant Fortià; només

se sap que aquesta dama va fer testament l’any

1433.(2) Damiata de Vallterra i Ferrándiz de los Arcos

era filla de Joan de Vallterra, de llinatge noble

originari de Navarra; es va casar amb Lluís de Vic,

mestre racional de València, mort el 1477.(3)

Joan Castell i Casas, a la seva obra Folklore

torellonenc explicava que l’arqueta de Sant Fortià va

desaparèixer el 1936 així com el seu contingut. El

reliquiari, però, es va recuperar tal com ho va

descriure: “Pel fet d’haver-hi gravat en diversos llocs

de la caixeta el nom de Vic, anà a parar al Museu

Episcopal de la dita ciutat. En saber-ho es feren

gestions per a recuperar-la, però sempre

infructuoses, puix que aŀlegaven que es tractava de

la caixeta de Sant Valentí de Navarcles. El Dr. Fortià

Solà, sacerdot molt prudent i místic, en tenir esment

d’aquesta estratagema, demanà si el volien

acompanyar les forces vives de la població per tal

d’anar al bisbat a reclamar-la. Així es féu: un dia es

presentaren els senyors alcalde, ecònom, jutge,

diversos consellers i altres persones, entre les quals

ens trobàvem nosaltres, amb el Dr. Solà al davant, el

qual, amb fotografies de la caixeta de Sant Fortià i

també de la de Sant Valentí, que coneixia prou bé,

perquè havia escrit la història de Navarcles l’any 1910,

i es presentaren davant el senyor bisbe, D. Perelló, al

qual, demanaren, amb tot respecte però amb tota

insistència, l’esmentada caixeta torellonenca que era

al Museu. En veure el prelat la nodrida representació

i la fermesa de la seva demanada, els recomanà

Des de 1999, la cripta del santuari de la Mare de Déu

de Rocaprevera de Torelló acull el reliquiari de Sant

Fortià; fins aleshores es trobava a l’església

parroquial de Sant Feliu. Es tracta d’una arqueta de

plata d’època de vigència gòtica. A l’interior hi havia

una caixeta de fusta de cedre que va desaparèixer a

l’inici de la Guerra Civil i que contenia les restes del

suposat Sant Innocent. Les mides són, de 40 cm de

llarg, 20 cm d’ample i 24 cm d’alçada. Fortià Solà (1)

la descrivia d’aquesta manera: “[...] té la disposició

rectangular; el cobertor i la tapa superior és

constituït per set peces o cares distintes, i es tanca

per davant amb pany i clau. La decoració de

l’arqueta, que segueix totes les cares, llevat de la

posterior, és sempre a base d’un mateix motiu o

dibuix repicat que imita uns ramatges sortits d’un

relligat o pitxer capriciós posat en forma invertida, i

proveïts d’elementals foliacions de forma purament

decorativa”. Uns elements molt especials són els

quatre peus semiesfèrics: “[...] en cadascun dels

quals hi ha en relleu un peu de colom”.
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Notes:

1 Solà, Fortià. Història de Torelló. Barcelona:

Gráficas Marina, 1948, v. 2, p. 291

2 Solà, Fortià. Història de Torelló... [op. cit.], p. 290

3 Orts, Pere M.; Fluvià, Armand de. “Vallterra” dins Gran

Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,

1989, v. 23, pp. 418-419

4 Castell, Joan. Folklore torellonenc. Torelló :  Promotora

Torelló, 1980, p. 34

 que hi tornessin al cap d’una hora, per tal de parlar

amb el Dr. Junyent, conservador del Museu. Al cap

d’una hora, presentada novament la comissió

davant el senyor bisbe, que ja tenia a la seva taula la

caixeta de plata, els la lliurà, tot recomanant-los que

la guardessin en lloc segur, perquè no fos robada.

D’aquesta manera fou recuperada, i es guarda a

l’arxiu de la rectoria.” (4)
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En el segle VIII, diu Ramiro González, la litúrgia

franca “inclou la coŀlocació de relíquies damunt dels

altars i a finals del segle IX ja s’hi coŀloquen de

forma permanent”.(5) És a partir del segle X, que a

l’occident cristià, diu el mateix autor, les relíquies i

els reliquiaris esdevenen elements de referència

dins l’edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic

assumeixen un major protagonisme. La construcció

expressa de recipients per acollir-les, acuradament

embellits i cada vegada més ostentosos, va

esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. En

aquest sentit, Félix Maria Arrocena es fa ressò

del document Admonitio synodalis, d’època

carolíngia, que estableix els elements que poden

estar sobre l’altar: “les urnes (capsae) amb les

relíquies dels sants, l’evangelari i la píxide amb el

Cos de Crist per als malalts; les altres coses s’han de

guardar en un lloc adient”.(6) El cànon 62 del quart

concili de Laterà, l’any 1215, ja establia que les

relíquies d’antiga veneració fossin degudament

protegides i que les noves fossin autentificades per

les autoritats eclesiàstiques. Malgrat aquesta

recomanació, constatava Mn. Josep Gudiol (7):

Una forma de culte especial als sants, en un territori

determinat, és la presència de les seves relíquies.

Aquest model de devoció parteix del mateix culte als

màrtirs. Aquest darrer, diu Peter Occhiogrosso, va

assumir formes diverses: “[...] des de la veneració de les

seves relíquies fins a la inclusió dels dies festius del

màrtir en el calendari litúrgic” (1) Aviat aquest culte es

va fer molt popular, diu Blázquez Martínez, “... potser

per satisfer la necessitat de comptar amb uns

intercessors davant Déu”.(2) Sobre les seves tombes es

van erigir els anomenats martyrium, definits com a

“l’església erigida damunt la tomba d’un màrtir o

solament el seu honor”.(3) El setè cànon del segon

concili de Nicea, l’any 787, indicava la necessitat

d’utilitzar relíquies en la consagració d’altars. Aquesta

pràctica, precisament, recordava les celebracions

eucarístiques damunt mateix de les tombes dels

màrtirs es va generalitzar durant l’alta edat mitjana.

Aleshores, la presència de les restes sagrades era

bàsicament simbòlica; recollides en les lipsanoteques

situades en els reconditoris dels peus d’altar restaven

ben amagades; ocasionalment eren situades, també a

resguard, en cavitats d’alguna imatge escultòrica com

una marededéu.(4)

AL  NORD -EST  DE  LA  COMARCA  D 'OSONA ,  SEGU INT  EL  CURS
DEL  R IU  GES ,  AFLUENT  DEL  TER ,  ESTÀ  FORMAT  PER  TRES

MUNIC IP I S :  TORELLÓ ,  SANT  PERE  DE  TORELLÓ   I  SANT  V ICENÇ
DE  TORELLÓ .
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“Fins á principis ó mitjans del sigle XVI no veyém

que les iglesies de nostra terra posessen lo

cuydado degut en la custodia de les relíquies. Per

lo que llegim en los inventaris y per la disposició

de alguns reliquiers que encara se conservan, se

deduheix que en aquest punt hi havia ben poca

mira estant casi á mercé de tothom, dintre

capces sens tanca ó senzillament en bosses de

tela, sens pararse en dubtes en lo que fa

referencia á assegurarse de l’autenticitat. Los

documents verdaderament autorisats són

raríssims fins al sigle XV notantse encara en los

més contrasentits i extravagancies que’s fan de

difícil explicació”. El mateix Gudiol explica com a

partir d’aleshores la situació va canviar: “Los

reliquiers de no molt valor material se tenían

sobre’l bancal del altar fins al sigle XVI, quedant

los demés en los armaris ó caixes de les

tresoreries. Aleshores los bisbes anaren exigint

més cuydado y respecte en las custodia

d’aquestes venerandes despulles, fent que’s

coloquessen totes en recipients ben closos y

tancats, reunintse les fàcils de perdres ó

esgarriarse en caixetes que’s colocavan en les

dependencies del tresor i encara més en armaris

aprop ó darrere del altar”. És així que, conclou,

“[...] alguns d’aquests armaris tingueren formes

ben luxoses convertintse en verdaders altars, com

los que varen ferse en la Catedral de Vich á

mitjans del sigle XVII”.

Les restes de sant Fortià han estat la principal

relíquia venerada a l’església i parròquia de Sant

Feliu de Torelló. Aquest, segons tots els autors, és

un dels anomenats sants Innocents que

Herodes va ordenar matar amb la voluntat de fer

desaparèixer el nen Jesús. El torellonenc Fortià

Solà, en tractar del sant Innocent venerat a la seva

població, feia inventari d’altres relíquies dels

anomenats sants Innocents, esmentava que “la 

Seu de Barcelona té instituït el culte dels Innocents des

del bisbe Berenguer de Palou, mort el 1241” però

esmenta que no va tenir un cos sencer d’un d’aquests

sants fins a 1388 gràcies al donatiu del duc de Venècia

al rei Joan.(8) 

El lloc on va ser dipositat aquest cos va ser a la capella

de la Trinitat que, des  d’aleshores, es va anomenar dels

sants Innocents. Aquesta capella, segons Xavier Barral

és una de les més interessants del deambulatori i es

troba després de la porta de Sant Iu i que va ser

iniciativa de bisbe Escales a finals del segle XIV.(9) Solà,

a més, donava una llarga llista d’esglésies dels Països

Catalans on hi ha alguna relíquia, de menor o major

dimensió, entre les que destaca, pel fet que tenen el cos

sencer, la catedral d’Elna i l’església de Peramea,

municipi de Gerri de la Sal, aquesta darrera amb la

possessió de dos cossos de sants innocents que, segons

Fortià Solà, van ser regalats pels comtes de Pallars.(10)

En aquest darrer lloc, el 28 de desembre de cada any,

encara se’ls mostra devoció. Al marge d’aquestes

relíquies que poden considerar-se insignes per estar

relacionades amb cossos sencers, n’hi ha moltes d’altres

dels sants Innocents que havien estat repartides en ares

d’altar per a la seva consagració.
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Ramon Ordeig (11) n’esmenta diverses: “Ja l’any

977, segons que sembla, foren sebollides relíquies

dels sants Innocents dins l’altar major de Santa

Maria de Ripoll”, també recull que se’n trobaven

de dipositades al monestir de Sant Esteve de

Banyoles des de 1089 així com a l’altar de Sant

Tomàs de Riudeperes, el 1095, en el de Santa

Maria de Vilarestau i de Sant Martí Surroca, el

1104, entre d’altres esglésies situades en llocs més

distants. Després d’aquestes referències queda

clar que la presència, a territori català i en època

medieval, de restes atribuïdes als sants Innocents

era un fet gens estrany. El cas de sant Feliu de

Torelló, però, té diferents singularitats. Per una

banda, que una parròquia rural disposés d’una

relíquia tant insigne com tot el cos d’un sant

Innocent que, juntament amb Peramea (en

aquest cas per partida doble). Per altra banda,

sant Fortià és l’únic cas de sant Innocent del qual

se’n sap el nom o al qual s’ha associat un nom

concret. Aquest nom, segons Josep M. Albaigès,

és una “derivació del patronímic llatí Fortis, “fort”.

(12) Sembla clar que el seu significat no és

“afortunat”, com han apuntat diversos autors. Un

d’aquests va ser Mn. Pau Parassols qui, després de

transcriure diverses formes d’anomenar al sant,

deia que “[...] en unos gozos antigues en catalán

se llama Fortunat, Fortunato, que significa

afortunado, nombre común á todos los mártires

de Cristo, lo es en especial á los Santos Niños

sacrificados por Herodes, por la fortuna de

adquirir, antes que el uso de razón, la gloria

eterna con breves instantes de martirio" (13) I

finalment, la distinció que li transfereix el fet de

celebrar una festa pròpia i no la diada dels Sants

Innocents, el 28 de desembre, que es considera la

segona festa.

Torelló, en un principi, va celebrar la festa

principal dedicada a sant Fortià el 6 de

desembre en commemoració de la suposada

data de la seva arribada a la parròquia. Des de fa

molt de temps, però, que es manté la del 7 de

novembre i, com deia Mn. Fortià Solà “[...] sense

que es pugui precisar el temps i el motiu”.(14)

Antoni Vicenç Domènec va recollir, en el traspàs

del segle XVI al XVII, la tradició que ja era

fonamentada i que relatava el suposat trasllat de

l’arqueta amb les restes del sant Innocent de nom

Fortià per dipositar-lo, primer, a la coneguda com

a font del Raig i, després a l’església parroquial de

Sant Feliu. El relat de Domènec conté gran valor

ja que, és de suposar, va escoltar-lo de viva veu:

“Particularment el Rector de Torellon afirma,

como el con la procession de su termino, y de

otros lugares circunvecinos a llevado el cuerpo

del glorioso San Fortian a la Fuente a donde traxo

la paloma aquella santa relíquia, y que en

presencia de gran multitud de gente a bañada la

arca donde esta el santo cuerpo, y esto no solo

una sino ocho o nueve vezes. Y dize que tiene esta

experiència, que si a de llover se mueve el cuerpo

dando dos o tres bueltas dentro del arca, y sino à

de llover no haze movimiento alguno. (15)
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La narració que atribuïa el trasllat de sant Fortià a un

colom també semblava estar ben fixada en època

de l’edició dels primers goigs, l’any 1666. (16)

La versió tradicional sobre l’aparició d’un colom amb

l’arqueta de sant Fortià va ser posada en dubte per

Mn. Pau Parassols que es va esforçar en donar una

interpretació versemblant de la presència de les

relíquies amb rerefons històric. Parassols situava

l’arribada del cos sant en data del 6 de desembre de

1298 i lliurat al rector de la parròquia de Sant

Feliu de Torelló per Arnau de Colomer. Aquest

torellonenc hauria participat a la croada, dins

l’armada catalana comandada per l’almirall Bernat

de Sarrià, per deslliurar Terra Santa dels sarraïns

infidels. La relíquia li hauria estat lliurada el 8 d’abril

de 1291, juntament amb d’altres restes sacres, pel

patriarca de Jerusalem i bisbe de Tolemaida, el

dominic Nicolàs d’Hanaps.(17) Aquesta precisió,

segons l’autor, la mantenia segons una

documentació que, malauradament, ja era perduda

en la seva època. Per suposat, i malgrat la

probable però aparent falta de rigor històric,

l’aportació de Mn. Parassols devia ser considerat un

atemptat a una tradició totalment acceptada. N’era

prou conscient Mn, Fortià Solà quan, després de

sospesar una i altra versió, afirmava: “Sigui, però, com

vulgui, l’argument de mossèn Parassols fa el seu pes;

i tant si la tradició és filla del colom, com si el colom

és filla de la tradició, aquesta s’ha de dir antiga ja en

el segle XVI...”.(18) Fins i tot, Solà aportava una nova

proposta extreta d’un llibre que vincula un

antecessor de la casa Coll que, havent participat a la

tercera croada (1189-1192) que hauria retornat el 1193

a Torelló i hauria obsequiat a la seva esposa, de nom

Coloma, amb relíquies de sants entre les quals s’hi

trobaria la del sant Innocent. Malgrat que

l’historiador només la feia constar com una nova

aportació, ja en desestimava la seva validesa feia una
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darrera afirmació: “Una circumstància hi ha, però,

en tot això que no ha d’ésser oblidada, i és que,

segons el llibre Coll, la venerable relíquia és portada

pels croats.(19) En qualsevol cas, d’allò que no es pot

dubtar és de la presència de les relíquies i la

veneració que n’han rebut des de fa segles i que es

feia evident quan es tenia en consideració el poder

taumatúrgic de sant Fortià contra la sequera i,

paradoxalment, contra les tempestes a la vegada.

En ocasions de màxima sequera, les relíquies de

sant Fortià havien estat conduïdes, en acció de

rogativa, a diferents santuaris marians de la

comarca. 

Sovintejava la seva estada, per proximitat, al temple

de la Mare de Déu de Rocaprevera. Segons

augmentava la necessitat eren portades a la Mare

de Déu de Borgonyà (20) o a la Mare de Déu de la

Gleva. En una ocasió, el 1650, la van traslladar a la

catedral de Vic per reforçar la invocació de sant

Llucià i sant Marcià, antics patrons de Vic. Per altra

banda, sant Fortià, des de mitjan segle XVIII rebia la

visita de la imatge de la Mare de Déu del Bonsuccés

quan els confrares dedicats a la pagesia ho

consideraven.(21)

L’església de Sant Feliu de Torelló, també, ha tingut

present un bon nombre de relíquies diverses

preservades a l’anomenada Arqueta de sant Joan.

Aquest reliquiari va rebre aquest nom, segons

Parassols (22) i Solà (23), per les diverses restes

atribuïdes a sant Joan el Baptista i pel fet que

prenia protagonisme en la festivitat d’aquest sant,

el 24 de juny, i per sant Joan l’Evangelista, el 27 de

desembre així com pel fet d’estar situada a l’altar de

sant Fortià i sant Joan. El llistat, format per 28

relíquies diferents, permet fer grups segons la seva

atribució: relíquies directament vinculades a la

figura de Jesucrist; relíquies vinculades a la figura

de la Mare de Déu; relíquies d’altres personatges 



vinculats amb Jesús; i relíquies vinculades a

santes i sants diversos. Mn. Pau Parassols

relacionava la presència de les restes procedents

de Terra Santa i de santa Llúcia al mateix Arnau

Colomer que, segons ell mateix, hauria cedit les de

sant Fortià. Les de sant Joan Baptista i altres

apòstols les hauria facilitat Mn. Jaume de Perafita,

que fou rector de Torelló entre 1361 i 1364.(24) El

caràcter marià del santuari de Rocaprevera no va

ser exempció per aplegar un bon nombre de

relíquies. Fortià Solà (25), precisament, destacava

la paradoxa aparent: “I ve de nou, en veritat, veure

com un temple tan secundari com aquest ha

arribat a posseïr relíquies en tan gran nombre”. I

les citava, iniciant la primera referència

documental en el 3 de desembre de 1778 com

“Autèntica dels ossos dels Sants Felicíssim i

Jocund, màrtirs, posats en una capseta de fusta

pintada i precintada”. Continuava amb un llistat

farcit de restes sacres de la més diversa assignació

i procedència obtingudes des de les darreries del

segle XVIII i al llarg del XIX. De l’església parroquial

de Sant Pere de Torelló, Mn. Pau Parassols

esmentava que, “[...] se veneran relíquies de S.

Severino màrtir y el cuerpo de S. Geroncio...”. (26)

Recullen aquestes paraules Mn. Fortià Sola (27) i

Lluís Thomasa (28) sense cap altra referència.

La presència de sant Severí a Sant Pere de Torelló

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

tardanament, en l’increment de la religiositat

popular impulsada pel concili de Trento (1545

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

relíquies. En aquella època, coincidint amb el

redescobriment de les catacumbes romanes, van

arribar, a una gran majoria de parròquies catalanes,

les restes de cristians que hi havia estat enterrats i

que passen a venerar com a màrtirs. Ho van fer de la

mà d’insignes religiosos que, per la seva condició, es

consideraven prohoms per la seva comunitat

d’origen. A Sant Pere, aquesta funció la va exercir

Mn. Francesc Parés, frare dominic, que l’1 d’abril de

1752 havia obtingut una relíquia de sant Severí de

mans del papa Benet XIV. Les restes eren una gran

part del fèmur de la cama i les va lliurar a la

parròquia de Sant Pere en 17 d’agost del mateix any.

Malgrat diverses possibilitats d’atribució a diversos

sants homònims, el sant Severí al qual devien

pertànyer aquestes relíquies, van ser atribuïdes a un

personatge gens anònim: el banderer d’un grup de

legionaris romans coneguts com la Legió tebana.

Aquesta, va ser enviada a la Gàŀlia per l’emperador

Dioclecià, formant part d’un gran exèrcit comandat

per  Maximià, amb el propòsit de combatre una

revolta. Arribada a Octodure, a l’actual Suïssa,

Maximià va encomanar els soldats a venerar els

déus pagans. Davant aquest ordre, diversos

soldats, va declinar complir el manament i va

marxar fins a Agaune, a la ribera del Roine, per

acampar. Allà van ser reclamats, de nou, a mostrar

la seva submissió als ídols romans però també s’hi

van negar. Maximià, temorós d’una rebeŀlió de part

de la seva milícia va manar que el decapitessin

juntament amb d’altres companys. Agustí Dalmau

(29) anota la progressió de la devoció pel sant a la

població, especialment a partir dels infants que han

dut aquest nom..
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Es té constància de la primera nena, dita Severina,

el 1754; sis anys després ja eren quatre els nens que

se’n deien. Al segle XVIII hi ha un total de 41 i el XIX

són 59 les partides de naixement que el recullen. De

fet, però, la constatació més remarcable de la

incidència de l’arribada de les relíquies del sant, va

ser el canvi de data de la Festa Major, abandonant

la festivitat del sant titular de l’església parroquial

per adoptar la del nou patró celestial de la població.

De relíquies de membres de la legió tebana se

n’han venerat a d’altres llocs del territori català. La

Seu de Manresa compta, entre els anomenats

Cossos Sants, les restes de sant Maurici, el cap de la

legió; el monestir de Sant Cugat del Vallès donava

culte a sant Càndid, oficial; i l’església parroquial de

Camprodon ho feia amb sant Víctor, un altre dels

soldats. Del sant Jeronci (o Geronci) venerat a Sant

Pere de Torelló no hi ha més notícies que la dada

que es refereix al seu nom ni de qui es tracta. En els

reculls hagiogràfics i santorals (30) se’n contemplen

diversos: per una banda, Geronci de Milà, bisbe a

l’època de l’emperador Valentinià III (424-455), del

qual se’n venerava el cos a l’església francesa de

Saint-Symphorien i que celebra festivitat el 5 de

maig; sant Geronci, bisbe de Cervia, màrtir, que va

viure a la regió italiana d’Emília-Romanya al voltant

de l’any 500 i que celebra la festa el 9 de maig; i

sant Geronci d’Itàlica, bisbe màrtir, suposat primer

evangelitzador de les terres andaluses prop de

Sevilla i que celebra la diada el 25 d’agost. No hi ha

dades suficients per constatar si les restes que es

conservaven a la Vall del Ges són atribuïbles a algun

d’aquests o a un altre. A més, alguns dels calendaris

de finals del segle XIX, situen sant Jeronci, venerat a

Sant Pere de Torelló, el 26 de desembre i li assignen

la condició de màrtir. Caldria una investigació més

intensa, basada en la documentació preservada en

l’arxiu parroquial de Sant Pere de Torelló, per

extreure’n alguna conclusió. Una possibilitat,
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Aquest text forma part de la comunicació “La devoció als sants i les

seves relíquies a la Vall del Ges” de la I Jornada d’Estudis de la Vall del

Ges organitzada per l'Associació d'Estudis Torellonencs (ADET)

celebrada el 25 d’octubre de 2014 a Torelló (Osona)

apuntada per l’arxiver Agustí Dalmau, és que el

nom de Geronci o Jeronci fos una interpretació

del nom de Jeroni. Hi ha homes anotats a l’arxiu

parroquial de Sant Pere que duen aquest nom

que van minvant a mesura que sembla imposar-

se el de Severí que va fer més fortuna. Seria, per

tant, un sant Jeroni el venerat a Sant Pere? El

martirologi ofereix diferents sants amb aquest

nom sense la possibilitat fiable d’atribuir-ne la

presència de cap de concret a la Vall del Ges. De

tota manera, en època barroca, assignar la

possessió del cos d’un sant a una parròquia no

significava, expressament, que en fos posseïdora

de tota la massa corpòria sinó d’una part més o

menys important.
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Que santa Llúcia ens conservi la vista! Aquesta dita

catalana tan gastada per les ocasions que es

pronuncia quan hom no veu allò que té davant dels

ulls esdevé materialitzada en data del 13 de

desembre i en ple barri gòtic de Barcelona. Des de

bon matí una corrua infinita de fidels masculins i

femenins fan cua per venerar les relíquies de la

santa de Siracusa que té església pròpia al costat de

la catedral. L’espera es veu recompensada amb dos

gests que simbolitzen la devoció a la santa patrona

de les modistes i altres oficis que tenen la vista com

eina imprescindible. Joan Amades esmentava

la solemnitat de la diada dient que en la festivitat

de la santa, a la seva capella adossada a la Seu de

Barcelona se celebra “una solemne festa religiosa,

a la qual assisteix el poble en munió”. O com

exemple d’aquesta devoció assenyalava que “és

passada, una relíquia de la santa, pels ulls de

tothom que ho desitja, en la creença que cura la

vista i afavoreix la potència visual dels qui la tenen

flaca” (1). I, efectivament, encara ara, qui procura fer

filera per entrar a la capella i podrà obtenir el goig

de veure com una relíquia atribuïda a la santa li és

acostada als ulls en promesa d’una millora del

sentit visual i, posteriorment, podrà besar el

reliquiari que conté una altra relíquia sagrada.
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LES RELÍQUIES OFTALMOLÒGIQUES DE SANTA LLÚCIA



Curiosament, el mateix Amades, descriu una altra

forma devota de procurar-se una millora a la vista

que en el seu temps ja no s’utilitzava. El folklorista

relata que “també es creia que l’aigua beneita de

la petita pica que es troba en sortir de la capelleta

per la porta que dóna al claustre posseïa, durant

aquest dia, virtuts remeieres, i la gent s’hi anava a

rentar els ulls, convertint-la així, inconscientment,

en un focus d’infecció.” I afegia que “per aquesta

causa, fa anys que fou manat que ni hi hagués aigua

beneita en la dita piqueta”. 

Una altra forma associada –nominalment a la santa-

que tenien els avantpassats per, suposadament,

curar els mals de la vista. Es tracta de les ‘pedretes

de santa Llúcia que, fins i tot esdevenien valorats

presents. L’aplegador de la capella de Santa Llúcia

de Taradell feia els singulars obsequis en rebre les

almoines segons Antoni Pladevall (2),: “L'ermità

passava per les masies i oferia als caritatius pagesos

pedretes de Santa Llúcia i els goigs de la Santa. [...]

De pedretes de Santa Llúcia se’n conserven encara

en algunes cases i diu que servien o serveixen per a

curar les malalties dels ulls”. Aquestes “pedretes”

lenticulars eren ‘nummulits’, fòssils  de la closca

d’un protozou marí , abundants als turons testimoni

presents a la Plana de Vic, especialment als cingles

de Rupit.
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Voleu conèixer de principi el
món de les relíquies de
sants?  Quantes i quines

classes hi ha? Quins tipus de
reliquiaris són els més

freqüents? Quina ha estat la
presència de les relíquies a

Catalunya?

Aquestes i altres preguntes
tenen resposta. 

Podeu accedir al curs
INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI DE
LES RELÍQUIES DE SANTS A

CATALUNYA 

clicant sobre aquest ENLLAÇ.
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Al llarg de tot els segles XVII i XVIII, i principalment

en el XIX, s’incrementà a l’illa de Mallorca la

recepció de relíquies procedents de les catacumbes

que serien venerades com a pròpies dels primers

màrtirs del cristianisme. La gran majoria es

presentaven al culte dins uns continents que no

deixaren de sorprendre i corprendre els fidels que

s’hi acostaven i se sentien estimulats a la devoció.

Parlem dels ‘corpus sanctus’ o reliquiaris en forma

de figura humana, completa, coŀlocada en posició

jacent i fets de cera.

Cal tenir present que al llarg dels segles XVIII i XIX

havia sorgit, en l’àmbit acadèmic, i també en el

social, l’interès per conèixer millor l’anatomia

‘CORPUS SANCTUS’ A L’ILLA DE MALLORCA
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ELS  ‘CORPUS  SANCTUS ’  O  REL IQU IAR IS  EN  FORMA  DE  F IGURA
HUMANA ,  COMPLETA ,  COĿLOCADA  EN  POS IC IÓ  JACENT  I  FETS
DE  CERA  SÓN  NOMBROSOS  A  MALLORCA .  JORD I  LLABRÉS  ELS

HA  INVEST IGAT  I  OFERE IX  AQUEST  INTERESANT  ESTUD I

humana, i les persones sentien una certa fascinació

davant el fenomen “sobrenatural” de la incorrupció

‘post mortem’. Com diria Rosa Planas “en la cultura

popular el cos incorrupte despertava curiositat i la

necessitat d’una explicació”.(1) Aquest es

considerava un prodigi relacionat amb la santedat.

Fixem-nos, si no, en el descobriment del cos de la

mallorquina Santa Caterina Thomàs, l’any 1617, “...

sencer, sens màcula, sens corrupció, sens arna ni

pudridura...” el qual contribuí enormement a la

creació del seu mite: “la santa més mallorquina i la

mallorquina més santa”. Ben significatiu fou també

el cas de sa Beata Trobada del poble, també

mallorquí, de Porreres, que un cop trobada, sense

conèixer-ne ni el nom ni la procedència, fou

proposada per a una mena de culte públic. Ho 



recull Antoni Furió en el seu ‘Martirologi per les

Illes Balears’: “En la iglesia parroquial de Porreras la

conmemoración de la ‘Beata Trobada’, cuya

denominacion se le da por haberse encontrado su

cadaver incorrupto en el año 1806 sin saberse su

verdadero nombre, el qual puesto á la intemperie

dentro el cementerio, conservó no solo los cabellos

sí que tambien toda la flexibilidad, particularmente

en el brazo y mano izquierda: el pueblo á vista de

tal prodigio, acudió á su intercesion para alcanzar

los favores del cielo...”.(2)     

Sembla que l’introductor del costum dels ‘corpus

sanctus’ a l’illa de Mallorca fou Antoni Despuig i

Dameto, el futur cardenal, durant la seva època

d’auditor de la Rota i arquebisbe de la Metròpolis

de Sevilla. Hem de creure que aquests càrrecs

preeminents dins la cúria romana li degueren

permetre entrar en contacte amb l’activitat

d’arqueologia cristiana que cap a finals del segle

XVIII es faria a la Ciutat Eterna. L’any 1791 Despuig

s’havia guanyat la més absoluta confiança de Pius

VI en brindar-li la seva incondicional lleialtat i

disposició, moral i material, en trobar-se

perseguit, desterrat de la cort pontifícia i abatut a

causa dels tropells napoleònics. Llavors, el Papa, 

com a mostra fefaent del seu agraïment i en

atenció a la seva bona voluntat, el va obsequiar amb

les despulles del soldat màrtir sant Victorià. Foren

coŀlocades dins la imatge d’embalum feta amb cera

a Roma i guardades dins la urna que segellà i

autentificà monsenyor Francesc Xavier Cristiano,

bisbe de Porfiria amb data de 25 de juliol de 1791.

Traslladades a Mallorca per Despuig, elevat ja a la

dignitat de cardenal amb el títol de sant Calixte,

foren coŀlocades, dia 10 de maig de 1807, a l’oratori

semipúblic de la seva possessió d’Ullaró, en el terme

de Campanet. En aquell lloc hi varen romandre les

relíquies, rebent la veneració dels seus devots fins

que l’any 1823, el comte de Montenegro, Don

Ramon Despuig, nebot del difunt purpurat, les va

regalar a la parròquia de Sant Miquel de Campanet,

on actualment reben culte públic.(3)

Seguint el model introduït per Despuig altres

sacerdots i membres de la noblesa mallorquina van

aconseguir els cossos d’altres màrtirs originaris de

les catacumbes de Roma. En algunes ocasions es

podien fer amb la urna autentificada que contenia

les relíquies i algun escultor de l’illa tenia cura de

construir el simulacre de cera que les havia de

cobrir. Tenim constància que algunes monges es
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Sant Faustí, a l’església

parroquial de Biniali



van dedicar a la confecció dels vestuaris i

ornaments que abillen els cossos dels màrtirs. En

altres ocasions el ‘corpus sanctus’ ja venia complet

des de Itàlia. Una relació més o menys completa

dels que es veneren a les esglésies de Mallorca seria

la següent.

Sant Vicenç Nin, des de l’any 1798, en el convent

dels frares mínims de Sant Francesc de Paula, de

Palma. Després de l’exclaustració de 1835, a la

Catedral de Mallorca. Les relíquies de santa Aurèlia

arribaren amb la intenció de ser coŀlocades a

l’església de Santa Fe. Actualment es desconeix on

es guarda. Sant Probo, des de l’any 1847, a l’església

de Sant Joan Baptista del poble de Mancor de la

Vall. Santa Càndida, relíquies que des de 1717 són

venerades a l’església parroquial de Llucmajor. I

d’ençà de 1842 dins una figura de cera. Sant

Maximinià, a partir de 1850 en el santuari de la Mare

de Déu de Monti-sion de Porreres. Després

traslladat a l’església del poble d’Ariany. Santa

Victòria, a l’església de la Congregació dels Pares de

Sant Felip Neri (Palma), d’ençà de l’obsequi de 1892.

Santa Aurèlia i el seu fill Sant Diodor, arribaren a

Mallorca l’any 1860 i es veneren a la parròquia de

Santa Maria del Camí. Sant Primitiu, des de 1868 a

l’església de Nostra 

Senyora de la Soledat del suprimit convent de frares

mínims de Santa Maria del Camí. Sant Fabià, arribà

a Mallorca l’any 1892, s’exposà a la

veneració pública dels fidels de la parròquia de

Sant Miquel de Palma. Sant Rodopeno, que es

guarda en el monestir de Santa Elisabet d’Hongria

de monges de l’Orde de Sant Jeroni, de Palma

d’ençà de 1872. Santa Plautila, venerada a l’església

parroquial de Santa Eulàlia de Palma de 1874. Sant

Saturní, a partir de 1875 es venera públicament en el

Monestir de Santa Clara de Palma. Santa Valèria, a

la Parròquia de Santa Maria dels Àngels de Sineu on

arribà l’any 1877. Santa Clàudia, venerada a l’església

parroquial de la Vila de Porreres. Sembla que

d’ençà de 1873. Sant Teòfil, a l’església de Sant

Vicenç Ferrer, de l’Orde de Predicadors de Manacor.

Aquesta llista dels ‘corpus sanctus’ venerats a

Mallorca encara s’ha de completar amb els que

aconseguí mossèn Gabriel Marià Ribas de Pina i

Gallard de Canyar durant la seva estança a Roma i

que, tal vegada, es pugui considerar la donació més

significativa. El Papa Gregori XVI el va rebre en

audiència, tot tractant-lo amb suma afabilitat i li

entregà nombroses relíquies, entre les quals, els

cossos de quatre màrtirs. El mateix Ribas de Pina
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Santa Maria del Camí



ens deixà aquest testimoni: “Tuve el indecible gusto

de besar el pie del Sumo Pontífice Gregorio XVI, el

qual me trató con mucha afabilidad, mereciendo

de él no solo una infinidad de indulgencias, sino

que tambien un sinnúmero de reliquias y cuatro

cuerpos de Santos Mártires: el de San Plácido, el de

San Pio, el de San Urbano y el de San Faustino”. El

mes de maig de 1844 arribaren a Mallorca i foren

dipositats a l’oratori d’un dels seus predis familiars

anomenat la Torre de Santa Eugènia. En aquest lloc,

dia 27 de novembre del mateix any s’hi celebrà una

missa per invocar l’Esperit Sant i acte seguit un

sorteig molt peculiar que havia de determinar el

destí de cada un dels màrtirs. Sant Plàcid a

l’església de Sant Cosme i sant Damià de Pina i sant

Pius a l’església de Santa Eugènia. Ambdues foren

especialment protegides, engrandides i embellides

pel mateix Ribas. Sant Urbà a l’oratori de la seva

casa de Palma, encara que més tard passà a

l’església del poble des Capdellà, i sant Faustí que

en principi quedà a l’oratori de la Torre i actualment

és a l’església de Sant Cristòfol de Biniali.

De tots, el més representatiu és sant Plàcid.

Primerament fou coŀlocat a la capella de la

Puríssima de Pina, però un ambiciós projecte

capitanejat pel mateix Ribas de Pina

d’engrandiment de l’església, preveia la construcció

d’una cripta on venerar el cos de sant Plàcid just

davall el presbiteri. Hi fou coŀlocat l’any 1866.

Mossèn Gabriel Marià anomena aquest espai “la

catacumba” i el concebé com un autèntic reliquiari.

S’hi accedeix per una escalonada de 12 escalons,

presideix l’espai un lòcul o nínxol a sobre d’un altar,

en el qual se situa l’urna amb el ‘corpus sanctus’ de

sant Plàcid i, a banda i banda, uns armaris tancats

de vidriera que custodien un bon nombre de les

relíquies que li havia atorgat el Papa Gregori durant

l’audiència. 

L’adornament d’aquesta cripta es completa amb

una pintura al fresc, situada a la volta, que

representa la glorificació del sant màrtir, vestit com

en el sepulcre, lluint el clàssic uniforme militar. Un

estol d’àngels a la volta del nínxol central sostenen

un llibre obert amb la següent inscripció extreta de

l’antífona de les primeres vespres del Comú de

Màrtirs, de la Litúrgia de les Hores: ‘Iste sanctus pro 
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lege Dei suicertavit usque ad mortem’ (Aquest sant

lluità fins a la mort per la llei del seu Déu). 

Cal tenir present que la majoria dels ‘corpus

sanctus’ d’homes màrtirs són representats com a

soldats romans o vestits a la moda civil de

l’imperi. Amb la primera opció es pretenia reforçar

la seva categoria simbòlica de soldats defensors de

la fe de Crist, ‘Christi milites’. El cas més

representatiu tal vegada sigui sant Victorià de

Campanet que apareix abillat amb el casc,

armadura, espasa i escut: ‘Militum Romanorum

indututum’ o a l’“heroica”. Pel segon tipus, el més

freqüent a Mallorca, la indumentària consta de

túnica i a sota calçons fins a sota dels genolls,

anomenats ‘braccae’, espardenyes fermades a la

cama amb llaços i una mena de capa, generalment

del color porpra propi del martiri, que els identifica

com a ‘Nobilium Romanorum indutum’. En el cas

de les dones els ornaments les identifiquen,

principalment, com a matrones romanes: túnica

llarga, palla i stola ricament adornada que les

identificava com a ‘Nobilis vestibus’.(4)

En alguns dels casos mallorquins i en molts dels

que es veneren arreu de la cristiandat, hom pot

observar com a dins la mateixa urna o sepulcre i a la
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vora del ‘corpus sanctus’ hi ha un vas o ampolla que

conté la sang del màrtir. Aquest receptacle ha rebut

nombroses denominacions: ‘ampolle di vetro, vaso

di vetro co’l sague, vas vitreum cum sanguine, vitra

sanguinis...’(5) A tall d’exemple el trobem en el sant

Victorià de Campanet, sant Plàcid de Pina, sant

Probo de Mancor o santa Victòria del convent de

Sant Felip Neri de Palma.

Ampolla amb sang

i detall del màrtir

sant Victorià

venerat a l’església

parroquial de

Campanet



 Cada una de les imatges que hem estudiat destaca

per representar el cos del màrtir o de la màrtir

higienitzat i glorificat, amb un gest ambigu entre

mort i somnolència que alguns autors han

identificat amb l’apeŀlatiu del ‘somno pacis’. Lluny

del simbolisme de la violència del martiri sofert,

aquest turment queda constatat amb l’atribut

de la palma que sempre porta a les mans i, en

alguns casos, per un tall obert al coll (santa Aurèlia i

sant Diodor de Santa Maria del Camí, santa Clàudia

de Porreres, sant Plàcid de Pina, sant Probo de

Mancor, santa Plautila de Santa Eulàlia, sant Fabià

de Sant Miquel, sant Pius de Santa Eugènia...). Amb

tot, es pretén crear una empatia entre el sant i el

devot que es commou al davant d’una d’aquestes

imatges.

Tot i que alguns dels ‘corpus sanctus’ mallorquins

es veneren en criptes (concretament, a dia d’avui,

són dos: sant Plàcid de Pina i santa Càndida de

Llucmajor) tot recordant el seu origen a les

catacumbes subterrànies de Roma, la gran majoria

estan dipositats dins altars en forma sepulcral.

D’aquesta manera s’observa la gran tradició de

l’Església de dipositar relíquies de màrtirs en les

ares dels altars quan són consagrades pels bisbes.

Així es vol unificar el sacrifici del màrtir amb el

Sacrifici de Crist.
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És indiscutible que al darrere de l’exposició i

veneració d’aquests reliquiaris de forma anatòmica

sorgiren autèntiques allaus de devoció popular. En

aquest sentit cal apuntar que alguns arribaren a ser

proclamats com a patrons del poble on són

venerats, és el cas de sant Victorià de Campanet i

santa Càndida de Llucmajor.

També són una mostra fefaent d’aquella devoció els

exvots que hem pogut veure lligats a algun

d’aquests cossos. A tall d’exemple: sant Pius de

Santa Eugènia, sant Plàcid de Pina, sant Victorià de

Campanet... O la quantitat d’estampes i goigs

que es van compondre, imprimir i cantar per lloar la

història d’aquests màrtirs i l’eficàcia miraculosa que

el poble els ha atribuït.

Un fet rellevant és que tan gran va ser l’interès dels

mallorquins per poder venerar algun corpus

sanctus a les seves esglésies conventuals o

parroquials, que durant tot el segle XIX i les

primeres dècades del XX bons escultors fabricaren

altres imatges jacents que, coŀlocades dins urnes

tancades de vidre, aconseguien el mateix efecte i

despertaven semblant devoció. Algunes eren

contenidores d’alguna petita relíquia com és el cas

més conegut del sant porter del Coŀlegi de Monti-

sion de la Companyia de Jesús, sant Alonso

Rodríguez. I encara d’altres, santa Verònica Giuliani

La gran majoria estan dipositats

dins altars en forma sepulcral

Cripta de sant Plàcid, a l'església parroquial de Pina



en el monestir de les Caputxines, sant Jordi Màrtir

de l’església parroquial de Sant Jaume de Palma,

sant Victorià de l’església parroquial de Santanyí,

sant Fructuós del convent de monges de la Caritat

de Manacor o un bon nombre de figures del nin

màrtir Sant Tarcisi que hom pot trobar arreu

(Oratori de Sant Felip Neri de Porreres, esglésies

parroquials de Sencelles, Sa Pobla, Crist Rei de

Manacor, Sineu, Campos, convent de la Puresa de

Manacor, ermita de Sant Honorat, capella de

l’escola franciscana de la Porciúncula...(6) Cal

remarcar, però, que a aquestes figures no les

podem denominar corpus sanctus car aquest

terme, segons els estudiosos, queda reservat a

aquells cossos desconeguts extrets de les

catacumbes. Durant un temps, principalment en

l’etapa posterior al Concili Vaticà II, semblava que la

sensibilitat moderna volgués arraconar del culte

públic a aquest tipus de reliquiaris. Actualment

podem intuir com la tendència ha canviat i ja han

començat a aparèixer els primers treballs

d’investigació i divulgació. Tot i que les opinions

encara puguin ser moltes i diverses, voldria que

aquest article servís per introduir l’interès a Mallorca

 i a la resta de Catalunya. Tant de bo que se’n

recuperi l’atenció i se’n restauri la devoció.

Recentment he llegit l’opinió d’un estudiós que em

sembla encertada i que amb poques paraules posa

en relleu la importància que hauríem d’atribuir als

‘corpus sanctus’. Deia: “la mía es que siempre deben

ser tratados con respeto y, si son retirados del culto,

no han de tirarse como fardos en sacristías o

almacenes, sino enterrarles y punto”.
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Text i imatges: 

Jordi Llabrés i Sans
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6 Agraeixo aquesta informació al germà Andreu Gabriel Veny i Miró de la

Congregació de Sant Felip Neri, qui treballa en l’estudi de les

imatges mallorquines de Sant Tarcisi obrades per l’escultor Miquel Vadell.

Sant Plàcid, a l’església

parroquial de Pina
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LES PINTURES DE MARIÀ COLOMER (1791) DE LA PIETAT 
DE VIC S'ESTAN RESTAURANT

L’església de Sant Sadurní de Vic, en època

medieval, estava  situada a la part alta de la ciutat i

darrere del castell anomenat Torre comtal; per tant,

i com es va descobrir el 1882, just al costat del que

havia estat el temple romà, centre de l’antiga ciutat

d’Auso. La primera referència documental

d’aquesta església és del 29 de juny de l’any 961,

quan, en el seu altar, es jura un testament

sagramental del levita Otger.(1) Aquest edifici,

mentre Vic va estar dividida en dues jurisdiccions,

era l’espai de reunió del consell del sector civil de la

ciutat.  

El cicle de terratrèmols del segon quart del segle XV

va afectar l’estructura de la construcció i van ser

necessàries diverses reformes que van derivar, a

partir de 1454, en l’inici de la que havia de ser una

nova església dedicada a la Mare de Déu en la seva

advocació de la Pietat. Primerament, va ser una

ampliació annexa a la capella de sant Sadurní i

comunicada per una gran arcada. Les primeres

modificacions a l’antiga església van deixar pas, el

1630 a una reforma global; aquesta, va prosseguir

lentament pel fet que se sufragava amb deixes i

aportacions econòmiques de la població.

L’altar major no es va consagrar fins al 1664 quan

s’hi van traslladar les relíquies de sant Llucià i sant

Marcià. No seria fins als primers anys de la dècada

de 1680 que es va enllestir la façana barroca on, en

una fornícula es van coŀlocar les figures dels dos

màrtirs amb la imatge mariana de la Pietat al mig.

(2) L’interior va ser embellit amb retaules, com el

de l’altar major, que va ser destruït per un incendi el

1734. Quaranta anys després, es feia un nou retaule

on se situaven les imatges de sant Bernat Calvó,

sant Tomàs d’Aquino, sant Just i santa Escolàstica.

Aleshores, també, es va resoldre el temple amb una

capella amb cúpula, que encara es conserva, on

rebrien veneració les relíquies dels patrons Llucià i

Marcià. Ramon Ordeig explica que a finals del segle

XVIII encara no era enllestida: “[...] s’hi aixecà un

templet, obra de Carles Morató, que cobria unes

imatges dels Sants Llucià i Marcià de tamany

natural,  sota de les quals s’exposava l’urna de les

relíquies. El vigatà Marià Colomer hi pintà uns

quadres, conservats fins avui, amb representacions

relatives als sants Màrtirs, en els plafons principals, i

als dotze apòstols i als quatre evangelistes, en altres

indrets”.(3)
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En aquesta descripció cal afegir-hi tres medallons:

un dedicat a la suposada filla de Vic santa

Celeriana, verge i màrtir, en lloc central; un a sant

Just, confessor; i el tercer al beat Miquel

dels Sants.

El mateix Ordeig va dedicar un article a Marià

Colomer i en va recollir un interessant document.

El 18 de setembre de 1790 els obrers de la

Pietat resolgueren que “En atenció de que per

conclusió del Camaril y Retaule dels gloriosos Sts.

Màrtirs y de Nª Sra. de la Pietat, faltan a pintar tres

lienzos principals del Camaril y que lo Sr. Mariano

Colomer pintor ha presentat tres disseños,

representants la Invenció, Augment y Patrocini de

dits sants, de la aprobació de esta Obra, oferint

pintar-los ab la major primor per la quantitat de

cent y vint lliuras, esto es, quaranta lliuras cada un;

y estantseli devent de anteriors pintures cent y vint

lliuras, que juntas les dos partidas fan la de 240 ll.,

se ha convingut satisferli 50 ll. lo dia present y

després 50 ll. los tres primers anys y les 40 ll. lo

quart any. Acordaren firmar lo corresponent

contracte ab les ditas circumstancias”.

"...lo Sr. Mariano Colomer pintor ha

presentat tres disseños, representants la

Invenció, Augment y Patrocini de dits

sants, de la aprobació de esta Obra..."

Notes:

1 Junyent, Eduard. Diplomatari de la catedral de Vic: segles IX i X.

Vic: Patronat d’Estudis Ausonencs, 1980-1996, v. 3, p. 283-285 (doc.

338)

2 Junyent, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona :

Curial, 1976, p. 239-243

3 Ordeig, Ramon. L’església de la pietat de Vic: commemoració

del centenari de la parròquia. Vic: 1978, p. 17

4 AMV, Llibre de Resolucions dels Obrers de la Pietat, 18

setembre 1790, recollir a: Ordeig, Ramon. “El pintor Marià Colomer

i Parés (Vic, 1743-1831)”, Ausa, XXI, 154 (2004), p. 482-484
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La restauració

Des de fa unes setmanes, les tres pintures de Marià

Colomer que fan referència als Sants Màrtirs, Llucià

i Marcià, estan en procés de restauració. El Bisbat

de Vic ha fet l’encàrrec a l’empresa Vicus Scp que

treballa en aquesta primera fase, que ha d’estar

llesta cap al mes de març, de recuperació dels tres

grans olis sobre guix i dels ornaments que els

emmarquen. Posteriorment es preveu la

continuïtat amb dues fases més: els medallons i

apòstols i la resta de decoració amb marbrejat. La

intervenció actual contempla la neteja, retirada del

vernís i recuperació del color, amb la recerca de

l’obra original que ha sofert diversos repintats.

Mireia Farrerons i Francesc Tornero han trobat fins

a tres capes que, seguint el model inicial, s’havien

aplicat en algun moment dels dos darrers segles.

Fins i tot, s'ha pogut comprovar que en algunes

zones, com les cares dels dos sants de la pintura

del patronatge, en algun moment havien estat

repicades i, posteriorment, pintades de nou.

Aquest fet, en un lloc tant precís, sembla indicar

algun acte vandàlic premeditat.

Serà molt interessant, en propers números, seguir

l’evolució d’aquesta pacient labor, en un dels

espais més emblemàtics de la religiositat

popular vigatana.
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NOVA RELÍQUIA DE SANT MIQUEL DELS SANTS

El passat 29 de setembre, a la casa natalícia de sant

Miquel dels Sants, a Vic i al carrer que porta el seu

nom, es va viure un fet singular. Xavier Estival de

Banyoles feia donació d’una relíquia que posseïa el

seu pare, ja difunt, a la Congregació de les

Serventes del Sagrat Cor de Jesús que té cura de

l’edifici. 

La data no era triada a l’atzar sinó que és

l’aniversari del naixement del sant osonenc.

L’esdeveniment havia generat certa expectació i a

la capella del primer pis s’aplegaven representants

del Bisbat de Vic i altres personalitats interessats

en la religiositat popular de la ciutat; era el cas de

Mn. Jaume Seguranyes i Xavier Cervera, que havien

fet de mitjancers per fer realitat aquell moment.

El reliquiari era una caixeta de plata amb decoració

a la tapa i amb la següent inscripció al voltant: :

“Pañuelo con el que el Ilustrísimo Soria 

limpió los huesos del beato Miguel de los Santos.

Dia 22 de febrero de 1779”. A l’interior de la caixeta

s’hi trobava, plegat, un tros de tela que, d’acord

amb la inscripció, hauria netejat les restes de fra

Miquel Argemir, trinitari descalç que duia el nom

de Miquel dels Sants, enterrat a Valladolid. Aquest

gest era fet –o encarregat- pel bisbe de la diòcesi

castellanolleonesa Antonio Joaquin Soria, prelat

entre 1773 i 1784. La raó era la propera beatificació

que va celebrar el papa Pius VI, el 24 de maig de

1779, a Roma. Com requeria aquesta cerimònia,

DONACIÓ D'UNA RELÍQUIA A LA CASA

NATALÍCIA DE SANT MIQUEL DELS

SANTS DE VIC RELACIONADA AMB LA

SEVA BEATIFICACIÓ EL 1779



algunes de les relíquies del futur beat havien de ser-

hi presents.

L’atzar sí que va ser present en la recerca que Xavier

Estival va fer fins a lliurar la relíquia a Vic. L’interès

per aquell objecte que pertanyia a la seva família va

comportar un viatge fins a la ciutat osonenca.

Prèviament, s’havia informat de qui era aquell Miquel

dels Sants al qual pertanyien els

ossos netejats amb el mocador i va saber-ne el seu

origen vigatà. El dia que es va desplaçar a Vic, el destí

el va dur a parlar amb Mn. Seguranyes que el va

adreçar a Xavier Cervera, procurador de Sant Miquel

dels Sants. Tots junts van concloure que el millor lloc

on devia estar la preuada peça era la casa natalícia

de sant Miquel, que la Congregació de les Serventes

del Sagrat Cor de Jesús mantenen i disposen per a

major veneració de l’anomenat Serafí d’Osona. És així

com Xavier Estival, el passat 29 de setembre, va

lliurar el reliquiari a Isabel Díez, mare generala de la

comunitat. Seguidament, i per primera vegada en

molt de temps, es va obrir la caixeta i es va desplegar

el teixit centenari. Finalment, tornat a recollir en el

seu continent, es va dipositar en una vitrina

elaborada expressament. Una placa hi dona

testimoni del fet i es fa record i homenatge a Esteve

Estival Masclans, qui va recuperar temps enrere

l’estoig abandonat i oblidat que ara acompanya les

altres relíquies conservades a la casa que va veure

néixer el sant patró de Vic.
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La possessió de relíquies de sants va esdevenir tan

important que es van cometre molts actes de

dubtosa moral cristiana per apropiar-se’n. Algunes

d’aquestes accions, ben lluny del manament que

limita la temptació d’assignar-se allò que és d’altre,

van suposar enceses rivalitats entre poblacions. Dos

exemples d’aquestes tensions són l’animositat entre

Sant Fruitós de Bages i Manresa, al Bages, i entre

Peramea i Peracalç, nuclis de Gerri de la Sal al Pallars

Sobirà.

La història que va generar la rivalitat entre els dos

municipis bagencs arrenca quan es va acabar l’edifici

de la seu de Manresa, el 1372. Aleshores es va

considerar necessari que la nova construcció

religiosa havia d’acollir, com era habitual, algunes

relíquies sagrades d‘algun sant o santa de renom. El

Dr. Josep M. Gasol (1) explica que “tenint notícia que

al veí poble de Sant Fruitós de Bages eren tingudes

amb poca reverència les restes de diversos màrtirs

–entre els quals, el titular de la parròquia- acordaren 

demanar que aquestes relíquies fossin traslladades a

la Seu”. Una comissions de prohoms manresans va

acudir al legat pontifici a les terres de la Corona

d’Aragó amb la petició i aquest els va concedir els

seus desitjos i els va lliurar una carta per al bisbe de

la diòcesi. Sant Fruitós depenia, en aquelles dates,

del monestir de Sant Benet i els monjos es van

oposar a lliurar les relíquies. “No obstant

l’amenaça de penes canòniques als santfruitosencs o

altres que s’hi oposessin –continua el Dr. Gasol-, el

delegat episcopal va veure’s obligat a forçar les

portes de l’església de Sant Fruitós”. A dins, i amb

l’objectiu de fer inventari de les restes santes que hi

havia, es va localitzar les cendres de Sant Fruitós i

altres restes de Sant Maurici Santa Agnès. Amb una

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

temple manresà.

Com a conseqüència d’aquest fet, i això demostra la

importància de les relíquies en l’ambient social de

l’edat mitjana, la Festa major de Manresa es va deixar

RELÍQUIES I CORRANDES



de celebrar el dia de l’Assumpció i va passar a fer-se

en commemoració de l’arribada de les restes, que

van ser anomenats Cossos Sants i dipositats a la

cripta on són venerats des d’aleshores.

D’aquest fet, però, va sorgir certa rivalitat entre els

municipis del Bages que va prendre forma en una

corranda que recorden els més vells. Els de Sant

Fruitós solien cantar:

“Manresans, lladres, pillos i gormands,

que heu robat els Cossos Sants;

Santa Agnès, San Fruitós,

Sant Maurici gloriós"

I, com a resposta, els de Manresa contestaven:

"Foraster, potiners 

que els teníeu guardats en galliners..."

Més rocambolesca és la història que envolta els Sants

Màrtirs i les poblacions de Peramea i Peracalç. Els

Sants Màrtirs són suposades restes de diversos

infants morts per Herodes el Gran que hauria

provocat l’assassinat dels Sants Innocents; haurien

anat a parar a Peramea des de Terra Santa portats en

la tornada d’alguna de les croades. 

Una versió dels fets, recollida per Joan Soler i Amigó

a la seva Enciclopèdia de la Fantasia Catalana (2),

que han provocat la rivalitat entre els dos nuclis diu

el següent: els Sants Màrtirs eren propietat de

Peracalç i els seus habitants se’ls van vendre als de

Peramea per un porró de vinagre quan, en un àpat

popular, es van adonar que no podien amanir

l’enciam. Del fet en va sortir aquesta corranda:

"Màrtirs Sants de Peramea,

Cossos Sants de Peracalç,

per un porró de vinagre

vos vau vendre els Màrtirs Sants”
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Una segona versió (3) de la corranda, amb una mica

més de mala fe, converteix el porró de vinagre en un

porró de vi negre i explica el fet d’aquest manera:

“’Granuges’ de Peramea,

borratxos de Peracalç,

que per un porró de vi negre

us vau vendre els Màrtirs Sants”

Aquests són dos exemples que han impregnat

l’imaginari popular dels llocs on se situen. En

qualsevol cas són testimonis de l’interès i

importància, en altre temps, de les relíquies de sants.

Notes:

1 Gasol, Josep M. La Seu de Manresa: monografia històrica i guia

descriptiva. Manresa: Caixa d'Estalvis de Manresa, 1978, p. 225 - 226

2 “Relíquia” dins: Soler, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular

catalana. Barcanova : Barcelona, 1998, p. 634

3 Pàmies, Víctor [en línia] Refranyer temàtic [Consulta: 24 d’agost de 2008]

Disponible a: http://refranyer-tematic.blogspot.com/2008/02/vi.html.

Refrany núm. 595 dels refranys dedicats al vi



Els calendaris tradicionals encara recullen una antiga

festa que se celebrava en els dies de l’octava de Tots

Sants: la Festa de les Sagrades Relíquies. Havia

passat per diverses dates, dins aquest període, però

just abans del Concili Vaticà II, estava fixada el dia

del 5 de novembre.  En aquesta data, els temples

eclesiàstics mostraven les relíquies que posseïen i les

posaven a l’altar major, o als altars corresponents, per

a la seva veneració.
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Algunes parròquies, amb devoció particular per les

relíquies que posseeixen, solen festejar amb una

denominació semblant, mostren especial reverència

per les restes sacres. Així es coneixia antigament la

Festa Major de Terrassa o és el cas de Riudoms, que

dedica el segon diumenge de maig a honorar les

restes de sant Bonifaci, sant Julià i sant Vicenç

rebudes el 1679, o la recuperació recent de la

denominació a Monistrol de Montserrat en les

celebracions del mes de gener. De manera semblant

i de forma més generalitzada, quan se celebra la

festivitat de determinat sant o santa, del qual se

n’honora el seu testimoni de forma preferent per ser

posseïdors del seu cos o part d’aquest, el culte a les

relíquies pren una determinada predilecció i

s’efectua la besada del reliquiari.

La festa, residual actualment, era testimoni de la

importància  que la possessió de les relíquies assolia

en el context dels temples eclesiàstics.

LA FESTA DE LES SAGRADES RELÍQUIES
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12

Sant Benet, màrtir, el seu cos és venerat al convent de

Santa Clara de Barcelona i el seu cap a Montserrat

14

Sant Serapi, màrtir, mercedari venerat a Barcelona

Sant Ruf, llegendari primer bisbe de Tortosa

16

La translació de sant Ramon,

 

17

Sant Iscle i santa Victòria, màrtirs, venerats a Breda

 

18

Festa de la Dedicació de la Seu de Barcelona

 

19

Sant Olimpi, bisbe llegendari de Barcelona

 

 21

Beat Romeu de Llívia, dominic

 

27

Beat Ramon Llull

 

29

Sant Sadurní, bisbe i màrtir, considerat apòstol de

Catalunya, amb relíquies coŀlocades per l’abat-bisbe

Oliba en la consagració de Santa Maria de Ripoll el 1032

 

30

Sant Venato, màrtir de Sardenya,  venerat a Sant

Sadurní d'Anoia

1

Festa de Tots Sants

Sant Idaci, Idali o Idalaci, bisbe de Barcelona

Sant Nundinari, bisbe de Barcelona

 

2

Festa de la Commemoració dels fidels difunts

 

3

Sant Ermengol, bisbe d’Urgell, venerat la Seu d’Urgell

Els innombrables màrtirs de Saragossa

Sant Nonit, Nonet o Nonici, Bisbe de Girona

Sant Pere Almató, frare dominicà, màrtir

  

5

La translació de sant Oleguer, bisbe de Barcelona i

arquebisbe de Tarragona

Beata Maria Ràfols, nascuda a Vilafranca del Penedès
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6

Sant Sever, bisbe de Barcelona, i quatre sacerdots

màrtirs més, venerats a Barcelona

La translació de sant Eudald a Ripoll

Sants i beats assassinats per la Guerra Civil (1936-1939)

 

7

Sant Fortià, màrtir, Sant Innocent venerat a Torelló

Beat Francesc Palau i Quer, nascut a Aitona

8

Sant Castorio, venerat a Sant Boi de Lluçanès on hi ha

les  seves relíquies

 

9

Festa del Sant Crist de Balaguer (foto)

 

11

Beat Jofre de Blanes, confessor, venerat a Barcelona
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3

Sant Claudi, màrtir, venerat a Vic

 

4

Santa Bàrbara, verge i màrtir

 

5

Sant Críspul, sant Julià, sant Grat, sant Fèlix i sant

Patavia, màrtirs de Tarragona

Sant Dalmay

 

6

Antiga festa de sant Fortià, venerat a Torelló

7

Beat Pere Cerdà, confessor, dominic venerat a Cotlliure

 

10

Santa Eulàlia de Mèrida, venerada a Elna

Santa Júlia, venerada a Elna

Sant Trobat i 359 companys, màrtir a Girona

 

11

Sant Damas, papa, suposadament nascut a Argelaguer

 

13

Santa Llúcia, verge i màrtir, amb relíquia venerada a la

seva capella de la catedral de Barcelona

16

Sant Josep Manyanet, prevere i fundador

17

Sant Joan de Mata

 

22 

Sant Flavià, màrtir, venerat a Verdú (iŀlustració)

23

Beat Nicolau Factor, franciscà
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25

Festa del bolqueret del Diví Jesús, venerat a Lleida

Santa Amància, venerada a Vic  i Santa Eugènia

de Berga

Santa Eugènia, amb part del cos venerat a Agullana

Sant Faust, màrtir, venerat a l’església de Betlem de

Barcelona

Santes Eugènia, Antonina i Luciŀla, venerades a Sant

Boi de Lluçanès on hi ha les seves relíquies

 

26

Sant Esteve, protomàrtir

Sant Geronci, màrtir, venerat a Sant Pere de Torelló

27

Translació de sant Valeri, bisbe de Saragossa

 

28 

Festa dels Sants Innocents, venerats entre d’altres llocs

a Barcelona i Peramea (els Martisans)

 

31

Santa Coloma, verge i màrtir, venerada a Centelles i a

Santa Coloma de Queralt
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38 EFEMÈRIDES

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

Fa cinc segles i mig que les tropes franceses es

van apropiar del reliquiari de sant Patllari i se’l

van endur sobre cavall cap a terres de l’altra

banda dels Pirineus tot passant per Coll d’Ares.

En el trajecte, entre Prats de Molló i Arles de Tec,

la tradició explica un miracle: tant l’arca com la

bèstia que la transportava es van salvar i sortir

indemnes després de caure d’una gran alçada per

aquells camins costeruts. En arribar a Perpinyà,

es van obrar altres fets prodigiosos gràcies a la

intercessió de sant Patllari: del cap del sant sortia

aigua miraculosa que curava diferents malalties

així com un paralític va recuperar la mobilitat

després d’invocar-lo. Posteriorment, les relíquies

es van traslladar a Carcassona on van fer estada

uns quatre anys per ordre del bisbe de la ciutat.

El prelat, germà del capità de l’escamot que havia

atacat Camprodon, va emmalaltir i al llit de mort

va encomanar que sant Patllari fos retornat a la

vila catalana. Abans, però, va fer un periple per

terres del Llenguadoc.  

El 1484, el definitiu penediment dels

posseïdors va arribar;  creien que 

alguns fets calamitosos  eren

 conseqüència de conservar 

les restes sacres obtingudes 

amb  un fet violent. Finalment,

Camprodon va recuperar les 

relíquies del seu sant patró.

EL ROBATORI DE SANT PATLLARI



1694 .- Es porta a terme la translació del cos de sant

Bernat Calbó a la seva capella dins la catedral de Vic

1707.- S’extreu un os del cos de santa Amància per

lliurar-lo com a relíquia a l’església del convent de

Santa Teresa de Vic

1711.- Per primera vegada, és esmentat un altar dedicat

a les santes Juliana i Semproniana a l’església

parroquial de Santa Maria de Mataró

1716.- Les relíquies de sant Fortià són invocades pel

perill d’aiguats 

1832.- És exposada la Sagrada Forma del Santíssim

Misteri de Sant Joan de les Abadesses a causa d’un

excés de pluja 

1898.- Se celebra el sisè centenari de l’arribada de les

relíquies de sant Fortià promogut pel bisbe de Vic,

Josep Morgades amb actes des del 29 d’octubre i

durant un mes

1298.- En aquesta data, segons la tradició recollida per

Mn. Pau Parassols, arriben a Torelló de la mà d’Arnau

de Colomer, les relíquies de sant Fortià, un dels nens

Innocents morts per Herodes

1660.- Quan es removien els fonaments de l’altar de

l’església de la Mare de Déu de la Gleva (Masies de

Voltregà) es va descobrir el cadàver d’una nena que va

passar a ser venerada com la pastoreta que esmenta

la llegenda de la troballa de la imatge mariana i passa

a considerar-se una relíquia

1752.- Processó de pregàries organitzada pels

caputxins de Vic al santuari de la Mare de Déu de la

Gleva 

1821.- La parròquia de Santa Maria de Sorba recorre a

les relíquies de sant Eudald a causa de la sequera

mitjançant rogatives públiques

978.- Les relíquies de sant Eudald arriben a Ripoll de la

mà de dos monjos que les havien obtingut

“pietosament” d’Acs les Termes

1044.- Nou anys després de la seva mort, ja se celebra la

memòria del bisbe d’Urgell sant Ermengol

1448.- El Consell de la ciutat institueix la festa de sant

Just (28 de maig) en agraïment per haver salvat Vic dels

estralls del terratrèmol que hi havia hagut la nit del 24

al 25 de maig anterior. Per la proximitat amb la

festivitat del sant es va creure que havia estat aquest el

protector. Les seves relíquies es guardaven a la catedral.

1549.- Processó amb les relíquies dels Sants Màrtirs,

Llucià i Marcià, de Vic al santuari de la Mare de Déu de

la Gleva (Masies de Voltregà). La Mare de Déu de la

Gleva fou baixada i mullada al Ter 

1598 .- El canonge de Vic, Antoni Joan Masmitjà,

reconeix la Sagrada Forma del front de Crucificat del

Santíssim Misteri de Sant Joan de les Abadesses

1614.- S’inicien les obres de recerca de relíquies santes

al subsòl de les esglésies de Càller (Sardenya) –aleshores

integrada a la Corona d’Aragó- sota la inspiració de

l’arquebisbe Francisco de Esquivel

1627.- Processó dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, al

santuari de la Gleva per demanar aigua

1642.- A causa de la Guerra dels Segadors, es retornen

les relíquies de sant Sever al monestir de Sant Cugat del

Vallès. Són coŀlocades darrere l’altar major juntament

amb les de sant Cugat i les de les dues deixebles

d’aquest, santes Juliana i Semproniana

1655.- Processó dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic

al santuari de la Mare de Déu de la Gleva després de

setmesos de no ploure i ho va fer els dies següents

1658.- Com solia ser habitual en aquesta data, a Ripoll

se celebra solemne i esplendorosa processó dedicada a

sant Eudald. Aquesta manifestació commemorava la

data de l’arribada de les relíquies a la vila.
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