
Santa Agnès (s. III – s. IV) 
Nascuda a Roma, Agnès era família d’una família noble. La
seva gran bellesa, quan encara no havia complert tretze
anys, va comportar que fos pretesa per Procopi, fill del
prefecte de la ciutat. Repetidament, la jove va rebutjar la
proposta i les amenaces del pare tot manifestant estar
promesa amb Nostre Senyor, la fe que representava, i
especialment amb la castedat com a símbol de la virginitat
de la Mare de Déu. La primera condemna la va dur a viure
en un prostíbul, però un àngel la defensà de tot
assetjament. Posteriorment va ser sotmesa a una foguera
però les flames la van respectar. Finalment, una espasa la
va degollar.

Sant Fruitós (o Fructuós) (finals s. II o principis s. III,
Tarragona? - 21/1/259, Tarragona)
Amb els seus diaques, sant Auguri i sant Eulogi, són els
primers sants catalans, històricament parlant, i els primers
als quals se'ls va retre devoció. Les actes del seu martiri, on
apareixen els tres sants, són el primer testimoni històric
que evidencia la implantació del cristianisme a Tarragona.
Van patir martiri a l’amfiteatre de la ciutat romana Tàrraco,
el dia 21 de gener de l’any 259, sota l’imperi de Valerià i
Gal�liè i per ordre dels cònsols Emilià i Basso. La detenció
havia sorgit d’un decret que ordenava l’arrest dels
principals càrrecs de l’Església cristiana. La passió explica
com, després de ser retinguts, Emilià va reclamar a
Fructuós l’adoració dels déus pagans però el bisbe s’hi va
negar. Posteriorment, lligats a uns pals clavats a l’arena
van ser cremats enmig d’una foguera. En tot moment, van
estar acompanyats pels cristians de la comunitat.

Sant Maurici (s. III, Tebes (Egipte) - 303/304, Agaune
(Suïssa))
Era el cap de l’anomenada legió tebana, a la qual
s’associen d’altres sants màrtirs, formada per cristians
reclutats a Egipte que, en època dels emperadors
Dioclecià i Maximià, fou enviat a combatre al nord dels
Alps. Es va establir a Agaunum, a l’actual cantó suís de
Valais, després de rebutjar l ’ordre de veneració dels ídols
pagans. Un nombrós exèrcit va ser enviat contra la seva
legió que els va combatre decapitant-los a tots i
convertint-los en màrtirs. La devoció a aquest sant es va
escampar des de la ciutat de Saint-Maurice-en-Valais on el
rei Segimon va edificar una església amb les seves
relíquies i va esdevenir així un important centre de
pelegrinatge.
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Arca de Santa Agnès i Sant Fruitós La devoció
Fabricada el 1616 amb les mides següents: alçada
de 84 cm, longitud de 92 cm i fondària de 53,50 cm.
Els laterals llargs són emmarcats per una faixa de
llautó, amb aplicacions de petits éssers alats. En
destaquen quatre figures dretes (santa Agnès, sant
Fruitós i els diaques sant Auguri i sant Eulogi)
mirant frontalment. El fons és plenament decorat
amb motius vegetals i animals. Els dos laterals
menors són emmarcats per una faixa de llautó amb
petites figures alades aplicades. Un d’aquests
plafons presenta la imatge dreta de la Mare de
Déu, amb el Nen Jesús als braços envoltada de
decoració vegetal i ocells. L’altre plafó conté la
representació de l’escena del Calvari amb Jesucrist
crucificat, la Mare de Déu a la dreta i sant Joan a
l’esquerra; la ciutat de Jerusalem, amb un petit
espai que presenta el lloc de l’enterrament de Crist.
La tapa té amples i motllurats passamans metàl�lics
que recorren les arestes, amb figures alades
aplicades i la cornisa, amb poms de diverses mides
i figures jacents a les arestes. Al carener, una gran
cresteria coronada per poms. Els plafons majors
tenen un escut al centre, envoltats de decoració
cisellada de tipus vegetal i animal. Els dos plafons
menors presenten un querubí cadascun.

Fabricada el 1653 amb les mides següents:
alçada de 86 cm, longitud de 89 cm i fondària
de 54,50 cm.
La seva forma i decoració és gairebé idèntica a
l’anterior tret dels quatre plafons. 
Els laterals llargs presenten quatre sants amb
aparença de soldats de la legió tebana. Les
figures, repussades en una làmina d’argent,
són emmarcades per una faixa de metall que,
alhora, és envoltada per cresteria de roleus
d’argent. 
Els dos laterals menors tenen representades
escenes de la vida de sant Maurici. En el primer
es veu la figura del sant amb la ciutat
emmurallada de Tebes al fons i un campament
militar; en l’altre, hi ha representada l’escena
del judici i la decapitació.
La tapa també és similar a la de l’anterior arca
amb els escuts de Manresa i Catalunya als
vessants majors i un querubí a cadascun dels
menors.

Arca de Sant Maurici

La finalització de l’edifici de la Seu, l’any
1372, va suscitar l’interès de dotar-lo
d’unes relíquies de sants. La notícia que, al
veí temple parroquial de Sant Fruitós, n’hi
havia sense gaire consideració, va iniciar
la gestió per traslladar-les. 
Una comissió de prohoms manresans va
sol�licitar el permís al legat pontifici a les
terres de la Corona d’Aragó; aquest va
emetre la seva aprovació 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. 
L’enfrontament dels fidels de Sant Fruitós
amb la delegació manresana no va poder
evitar que fossin localitzades les relíquies.
Les cendres de sant Fruitós i les restes de
sant Maurici i santa Agnès, situades a
diversos altars de l’església, van passar a
mans dels nous propietaris que les van
dur, en solemne processó, al nou temple
manresà.
Des d’aleshores, en commemoració del
dia del trasllat, el 30 d’agost de 1372, se
celebra la Festa Major de la ciutat. A les
restes sacres se les va anomenar Cossos
Sants i dipositades a la cripta, construïda
temps després, on poden ser venerades.
Les arques d’orfebreria cobreixen les
habituals urnes de fusta en les ocasions
especials, especialment per la Festa Major.
Aleshores, es traslladen a l'altar major de
la Seu. 


