El sant
Sant Eudald, sacerdot màrtir, segons la tradició va néixer
l’any 535 a la Llombardia (Itàlia) i va morir l’11 de maig del
581, Ax o Acs (Arieja, França). Era fill únic d’una família
benestant, d’origen got i de fe pagana i fou educat en la
veneració dels ídols.
L’any 554, mentre estava caçant un isard, es va endinsar al
bosc. Hi trobà un vell venerable, Pancraç, que feia
d’eremita cristià en aquelles contrades. Davant les
paraules de l’ancià, Eudald se’n va fer deixeble i fou batejat
pel seu mestre. Tots dos es van dedicar a la vida
d’anacoreta per terres pirinenques, andorranes i
urgellenques, fins que Pancraç va morir.
Eudald, que llavors tenia trenta-vuit anys, va dirigir la seva
activitat a la predicació i anà a Tolosa de Llenguadoc. En
aquesta ciutat va conviure amb la comunitat catòlica,
seguidora dels ensenyaments de sant Sadurní, fins que el
van nomenar sacerdot per la seva bonhomia i les grans
qualitats de predicador.
En aquella època, eren freqüents els enfrontaments entre
els defensors del catolicisme i els defensors de l’heretgia
arriana. Eudald, sentint la necessitat de difondre les seves
creences, va dirigir-se una altra vegada a territori català
per evangelitzar els herètics. Arribat a Ax, Eudald es va
trobar amb una dura repressió dels arrians contra els
catòlics. Guilielm, governador de la població, dictà
l’empresonament del predicador. Davant la fermesa de les
seves conviccions, Eudald fou martiritzat. Entre els
diversos turments que va patir cal destacar la introducció
d’una bota plena d’arestes de ferro llançada rodolant per
carrers de fort pendent i tres claus inserits al cap.
Finalment, el mateix governador li clavà l’espasa al cor.
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El reliquiari
El reliquiari està format per dues parts diferenciades.
Per una banda, hi ha el bust, i per l’altra, l’arqueta.
Aquesta darrera es va estrenar el 1670.
El bust
Es tracta de la peça més antiga, dels segles XV o XVI,
de 45 cm d’alçada, de 30 cm d’amplada i amb guix de
23 cm,. Està confeccionat amb argent sobredaurat i
treballat amb diferents tècniques d’orfebreria, com
és el cisellat, el repussat i el calat amb afegit de
pedreria i policromia. Pel que fa a la decoració, està
formada principalment per motius vegetals. També
en destaca la corona amb la inscripció “Sante
Eldaude martir Christi OA”, formada per un disc de
plata sobredaurada subjectada a la part superior del
bust, presentant l’aspecte de cabells tallats en forma
de tonsura. És aquí on observem un orifici circular
que permet visualitzar les relíquies del crani. Una
obertura que es complementa amb la que hi ha al
mig del pit, circular i coberta per un vidre, a través de
la qual podem observar-ne l’interior. Del conjunt
també en pengen cinc campanetes.
L’arqueta
La peça, construïda el 1670 pel taller Figuerola d’Olot,
serveix de base per al bust. Es tracta d’una caixa de
fusta de noguera recoberta de làmines de plata, les
quals estan decorades a partir de diverses tècniques
com el repussat, el cisellat, el punxonat i la fosa.
L’arqueta, de 53 cm de llargada, 25 cm d’amplada i 25
cm d’alçada, està coberta amb una tapa sobre la qual
es fixa el bust. Pel que fa a la decoració, té quatre
figures exemptes d’infants, segurament àngels, així
com una cresteria que es desenvolupa als angles del
conjunt. A les dues cares principals, a la frontal i a la
posterior, s’hi presenten escenes relacionades amb el
relat biogràfic del sant. A les laterals, hi observem
motius decoratius com querubins i formes vegetals,
emmarcats per una franja llisa conformada per setze
aplics en forma de querubins. A la cara frontal
observem un plafó emmarcat per una franja llisa
amb 24 aplics en forma de querubins.

La devoció
Al centre, s’hi representa la imatge de sant Eudald
en relleu, amb casulla i una espasa a la mà, ubicat
sobre un querubí que li fa de base. La figura és
flanquejada per dues escenes relatives al seu
martiri. D’una banda, apareix sant Eudald lligat a
una creu amb forma d’aspa essent torturat per dos
soldats, mentre el governador de la ciutat l’observa
somrient. A l’altra, es presenta el sant agenollat
enmig de dos botxins, un amb un punyal i l’altre
amb un martell, amb què està a punt de clavar-li
els tres claus al cap. L’escena és culminada per un
àngel que subjecta una corona de llorer i una
palma martirial.
A la cara posterior hi observem un plafó emmarcat
per una franja llisa que, tal com l’anterior, gaudeix
d’aplics en forma de querubins. De nou, a la part
central, observem la figura de sant Eudald sobre un
querubí. En aquest cas, porta casulla i tres claus a la
mà. L’escena, novament, és flanquejada per
representacions que ens mostren episodis de la
vida del sant. D’una banda observem el
desembarcament de sant Eudald a Portvendres,
amb la presència de l’ermità Pancraç i d’un núvol, a
la part superior, on apareix un estel fugaç.
Al costat dret s’hi representa el moment en què
sant Eudald ressuscità el fill de Profà, que s'aixeca
del taüt en presència dels seus pares. En el taüt hi
consta la data de construcció de l’arqueta, el 1670.

La seva festa se celebra l’11 de maig. La tradició diu
que un grup de monjos enviats per l’abat de Santa
Maria de Ripoll, el 6 de novembre de l’any 978, van
retornar d’Acs amb les relíquies del sant.
L’any 1004 la població ripollesa va declarar-lo patró
per respondre satisfactòriament a una processó de
rogatives i li dedica la seva Festa Major. Fins fa unes
dècades es festejava, també, el 6 de novembre per
commemorar l’arribada de les restes sacres. El
Sacramentari de Ripoll, de 1038, esmenta que té
missa pròpia. Fins a la Guerra Civil, hi tenia església
de la qual era titular consagrada a mitjan segle XI.
Sant Eudald era protector dels clavetaires i
treballadors del ferro en terres pirinenques; també
ho era dels bornis barcelonins pel fet que a la
imatge venerada a Sant Cugat del Rec li mancava
un ull. Era invocat per alleugerir el mal d’orella i, per
aquesta raó, es lliura un cotó beneït al final del seu
ofici solemne celebrat a Ripoll; les dones ripolleses
també el reclamaven per tenir un bon part.

