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Editorial
“Presentació i dues reflexions” n. 1                                      

“Visitar relíquies” n. 2

“Dos mil�lennis i dues dècades (més o menys)”  n. 3 

“Les relíquies sempre són notícia” n. 4

“Les relíquies més apreciades” n. 5

“De fora vingueren...” n. 6

“El veritable ‘miracle’ de les relíquies” n. 7

“Només fa u n any...” n. 8

“Comtes i reis però no sants” n. 9

“Sinèrgies generades per les relíquies de sants”    n. 10

“Les relíquies, objecte d’estudi pluridisciplinari” n. 11

“Les relíquies: entre la devoció i la cobdícia”. 12

“Relíquies recuperades recentment” n. 13

“Recordar efemèrides” n. 14

”Descobrir relíquies locals” n. 15

En portada
“Les relíquies de les ‘Santes’ de Mataró” n . 7

“Els corporals de Sant Crist de L’Hospital de la Santa Creu

de Vic” n. 13

“El retorn del beat Bonaventura Gran a Riudoms fa

cinquanta anys” (per Joan Torres Domènech) n. 14

“Relíquies de sant Fruitós (o Fructuós) i diaques, els

primers sants” n. 15

Dossier 
“El perill de la vigència de la devoció a les relíquies de

sants”  n. 1       

“Les relíquies als goigs” n. 2

“Les autèntiques” n. 3

“Relíquies i arquitectura1.- Les criptes” n. 4

“Els reliquiaris” n. 6

“Portadors de relíquies” n. 7

“A la recerca de la relíquia perduda” n. 8

“Relíquies de la corona catalanoaragonesa” n. 9

“Relíquia de santa Elisabet de Portugal” n. 9

“Les relíquies als altars 1” n. 10

“Les relíquies als altars 2” n. 11

“Relíquies i arquitectura 2.- Els comunidors 1” n. 12

“Relíquies i arquitectura 2.- Els comunidors 2” n. 13

“El bisbe Torres i Bages i les relíquies”  n. 14

“Les relíquies de sant Felicià: del convent dels caputxins a

l’església de Santa Maria de Mataró (1770-1940)” (per

Héctor López Silva) n. 15

Reliquiaris
“Urna gòtica dels Sants Màrtirs de Vic” n. 1       

”L’arqueta de sant Fortià de Torelló” n. 2

“Reliquiaris de sant Sebastià a la catedral de Mallorca i la

seva influència en altres esglésies de l’illa” (per Jordi

Llabrés Sans) n. 3

“La cambra sepulcral de sant Oleguer” n. 4

“Edificis reliquiari” n. 6

-Les petjades de sant Francesc Coll 

-Les petjades de santa Joaquima de Vedruna

“El moble-altar reliquiari de la catedral de Vic” n. 7

“Sepulcres de santa Maria de Cervelló”                    n. 8

“Les arques dels Cossos Sants de Manresa” n. 9

“El sepulcre de sant Ramon de Penyafort 1”  n. 10

“El sepulcre de sant Ramon de Penyafort (i 2)”     n. 11

“El reliquiari del sant Dubte d’Ivorra”  n. 12

“El sepulcre de sant Feliu l’Africà a Girona” n. 13

“L’arqueta dels Sants Màrtirs de Mura”  n. 14

“Els sepulcres de santa Eulàlia de Barcelona” n. 15

Relíquies al territori
“El Bages” n. 1

“La Vall del Ges” n. 2

 “Relíquies dels sants Innocents a Catalunya” n. 3

“La devoció catalana a les Onze Mil Verges” n. 4

“El Ripollès”n. 6

“La Garrotxa 1” n. 7

“La Garrotxa 2” n. 8

“La Garrotxa i 3” n. 9

“Alt Empordà 1: Figueres” n. 10

“Alt Empordà 2: Sant Pere de Casserres” n. 11

“Alt Empordà 3: comarca” n. 12

“Pla de l’Estany 1” n. 13

“Pla de l’Estany 2. Banyoles” n. 14

“Pla de l’Estany (i 3): comarca” n. 15

Enigmes amb relíquies
“L’enigmàtica connexió entre les relíquies de Santa Maria

de Besalú i la Cambra de Santa d’Oviedo” n. 1

“Relíquies que encara venen de Sardenya” n. 2

“La infructuosa recerca del cos de sant Pere Nolasc” n. 3

“Sant Josep Oriol: per sobre les lleis de la física” n. 4
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Des de Mallorca (de Jordi Llabrés i Sans)
“Corpus sanctus a l’illa de Mallorca” n. 2  

“Els reliquiaris de sant Sebastià a la catedral d Mallorca”

n. 3

“La relíquia (o reproducció) sagrada Llança de Costitx” n.

5

“La devoció dels mallorquins a santa Praxedis” n.7

“Algunes col�leccions de relíquies a l’illa de Mallorca...” n. 9

“Les relíquies civils i canòniques de Jaume I a Mallorca”               

n. 10

“El sepulcre i el cos incorrupte de santa Catalina Tomàs”            

n. 11

“Devoció mallorquina a la santa Creu a partir de les seves

relíquies” n. 12

“La canonització de quatre sants espanyols i la veneració

d’algunes de les seves relíquies a Mallorca” n. 13

“Dues de les relíquies de sant Bartomeu a Mallorca i el

ball de Cossiers” n. 14

“Reliquiaris antropomorfs de Sant Sebastià i alguns

rituals al seu entorn a l’illa de Mallorca” n. 15

Des del País Valencià (de José Fenollar

Moncho)
“La relíquia de sant Blai de Potries” n. 12

“La relíquia de l’hàbit del Fra Humil Sòria Pons” n. 13

Relíquies són notícia
“Les pintures de Marià Colomer (1791) de la Pietat de Vic

s’estan restaurant” n. 2

“Nova relíquia de sant Miquel dels Sants” n. 2

“Peces de la Veracreu original tornen a Besalú 120 anys

després del robatori” n. 3

“Besalú mostra el reliquiari de sant Vicenç” n. 4

“L’edat de sant Eudald de Santa Maria de Sorba” n. 5

“Se celebra el II Congrés sobre el ‘sant Grial’ de València”         

n. 6

“Les relíquies de sant Eudald, a Sorba després de la seva

datació” n. 7

“Restauració de relíquies de sant Fèlix de Vilafranca del

Penedès” n. 7

“Sant Pancraç va ser venerat a Santa Maria del Pi de

Barcelona” n. 7

“Dos segles del reliquiari de santa Margarita de la Riera

de Gaià” n. 8

“Les arquetes i els Cossos Sants de Manresa ja són a la

cripta de la Seu” n. 8

“Retorn de les relíquies del beat Marià Murellat a Arbeca”

n. 9

“Visita guiada i conferència sobre relíquies i reliquiaris

des de l’esperit d’aquesta revista” n. 9

“A la recerca del perdut sant Drap de Lleida” n. 10

“Relíquies dels caputxins venerats a Manresa” n. 10

“Relíquia de sant Francesc de Sales” n. 11

“La relíquia del braç de santa Tecla va visitar sant Magí a

Tarragona” n. 12

“Cardona va celebrar el 625 aniversari de l’església

parroquial amb veneració a les relíquies dels Sants

Màrtirs” n. 12

“Commemoració de la baixada de la Mare de Déu de la

Cinta” n. 12

“La commemoració de l’arribada del braç de santa Tecla

va començar a Constantí” p. 13

“Mataró celebra els 250 anys de l’arribada de les relíquies

de les Santes” n. 14

“Els Cossos Sants van arribar a Manresa fa just 650 anys”

n. 14

“Fa 650 que ens van robar els Cossos Sants” n. 14

“Sant Fèlix estrena urna” n. 14

“El reliquiari mallorquí que va acabar al Louvre” n. 14

“L’Acadèmia Mariana de Lleida exposa una antiga relíquia

del vestit de la Mare de Déu” ( de Jordi Curcó) n. 15

Relíquies a la cultura popular
“Relíquies i corrandes” n. 2

“El temor de sant Romuald” n. 4

“La pedra de santa Madrona”  n. 11

Relíquies i festivitats
“La festa de les Sagrades relíquies” n. 2

“Tot festejant les ‘invencions’ i ‘translacions’ de relíquies”                   

n. 3

"La Festa de les Santes Relíquies de Monistrol de

Montserrat, una celebració recuperada" n. 15

Relíquies i topònims
“El Puig de les Relíquies de Camprodon” n. 11
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Especial Nadal                n. 3
“Relíquies de la Nativitat”

“El Sant Drap o Sant Bolqueret de Lleida”

“La llet de la Mare de Déu”

“Les relíquies de sant Esteve i un antic conflicte religiós a

Menorca”

“La tetracentenària relíquia centellenca de santa Coloma”

Especial Setmana Santa  n. 5
“Les Vera Creu”

               La Vera Creu de Tost

               La Vera Creu de Besalú

               La Vera Creu d’Anglesola

               La Vera Creu de Bagà

               Altres veracreus

               El Santíssim Misteri de Cervera

               Els comunidors

“Les Santes Espines”

               Les Santes Espines a Catalunya

“La Santa Llança de Costitx” (de Jordi Llabrés)

“Teixits, robes i draps"

               La Santa Fímbria de l’Aixelar

“Els miracles eucarístics”

               El sant dubte d’Ivorra

 Els corporals d’Arcavell

“El Sant Sepulcre”

“Creus significades”

               La creu de Vilabertran

               La creu de Sant Joan de les Abadesses

“Els Santcrists”

               El ‘miracle’ del santcrist de l’Hospital de la Santa

Creu de Vic

 El santcrist de Balaguer i les seves ‘mides’

Relíquies marianes                      n. 8
“La relíquia de la Mare de Lluc” (de Jordi Llabrés)

“La mida de la sandàlia de la Mare de Déu”

“Relíquia relacionada amb la primera aparició mariana a

terres americanes” 

Miscel�lània
“Les relíquies oftalmològiques de santa Llúcia” n. 2

“La mà esquerra vigatana de sant Joan Almoiner” n. 3

“El peu vigatà de santa Escolàstica” n. 4

“Pedra de la gruta de Lourdes” n. 4

“Les suposades relíquies de sant Pacià”  n. 4

“Relíquia de sant Isidori, patró de Mollerussa” n. 6

“La meravellosa troballa de les relíquies de sant Sixt (o

Sist) i sant Hou (o Thou) de Celrà” n. 6

“L’aigua miraculosa de la Santa Tomba d’Arles”  n. 7

“El roc de sant Urbici” n. 7

“La pols de la Santa Cova de Manresa” n. 7

“les relíquies i les consuetes parroquials” n. 7

“Les relíquies de sant Miquel dels Sants: de Valladolid a

Vic” n. 7

“Relíquies de la ‘beata’ Anna Maria Antigó” n. 8

“Relíquies de sant Pere Claver”  n. 8

“Sant Narcís de Girona i les relíquies d’un cos

suposadament incorrupte”  n. 8

“El tresor de ca l’Adroguer” n. 9

“Relíquies dels beats de la Guerra Civil”  n. 9

“Relíquies del beat Josep Guardiet i Pujol” n. 9

“Relíquies de sant Pere Almató” n. 9

“Iscle i Victòria, relíquies cordoveses a Catalunya” n. 9

“El cos de santa Amància” n. 9

“De Lisieux al Bisaura” n. 10

“Sant Daniel de Santa Anna [del Sepulcre] de Barcelona”

n. 10

“Santa Severa, antigament venerada a Sant Pere de les

Puel�les” n. 10

“Sant Flavià, venerat a Verdú”  n. 10

“L’ampolleta de pelegrí dedicada a sant Sebastià” n. 10

“Relíquies de santa Paula Montal” n. 10

“Una relíquia vigatana de sant Josep” n. 11

“La curiosa relíquia de sant Josep venerada pels fusters

de Barcelona”  n. 11

“Santa Teodora, antigament venerada a la vila de Gràcia”

n. 11

“Els Sants Màrtirs de Vilassar de Dalt” n. 11

“Relíquia de santa Rita de Càssia venerada a Barcelona i a

Vic” n. 12

“Santa Oliva, venerada a Olesa de Montserrat” n. 12

 “La devoció catalana a les relíquies dels sants màrtirs,

Julita i Quirze”  n. 12

“Relíquia de la petjada de Crist a l’Ascensió” n. 12

“680 anys enrere: el miraculós augment de les cendres

dels Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic” n. 12
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“La disputa per una relíquia de sant Sever de Barcelona

(1)” n. 12

“La disputa per una relíquia de sant Sever de Barcelona

(2)” n. 13

“Relíquies de santa Teresa de Jesús Jornet” n. 13

“El periple de les relíquies de sant Josep de Calassanç pel

territori català el 1948-1949” n. 13

“Santa Romana, antigament venerada a l’església de Sant

Francesc de Paula de Barcelona” n. 13

“Sant Desideri, venerat a Mataró mentre esperaven les

Santes” n. 13

“Relíquies dels Sants Màrtirs de la legió Tebana” n. 13

“Les relíquies del monestir de Santes Creus” n. 14

“Relíquies de sant Galderic a Barcelona” n. 14

“Les relíquies anomenades Santes Masses” n. 14

“El cos de santa Reparada, antigament venerat a Begur”

n. 14

“La història de les relíquies de dos quadres reliquiari” n. 14

“Quatre-cents anys de la mort del jesuïta Pere Gil” n. 14

“El venerat ‘peu’ de la Mare de Déu de Rocaprevera” n. 14 

“La canonització episcopal de sant Pere Orsèol” n. 15

“Relíquies de sant Enric d’Ossó, fundador de les

Teresianes” n. 15

“Hipotètica relíquia de sant Pere Nolasc” n. 15

Museu
“El Museu Reliquiae Sanctorum in Catalonia”  n. 14

Relíquies i novetats editorials
“Sant Martirià, cos sant de Banyoles”   n. 3

“El tresor ocult La creu de St. Joan de les Abadesses” n. 3

“Festes i tradicions catalanes d’Àngel Rodríguez Vilagran"  

n. 12

Santoral tradicional català
Setembre / octubre n. 1 

Novembre i desembre n. 2

Gener n. 3

Febrer / març n. 4

Abril n. 5

Maig / juny n. 6

Juliol / agost n. 7

Setembre / octubre n. 8

Novembre / desembre n. 9

Efemèrides
Setembre / octubre n. 1

Novembre / desembre               n. 2

“El robatori de sant Patllari” n. 2

Gener n. 3

Febrer / març n. 4

Abril n. 5

Maig / juny n. 6

“700 anys de l’arribada del braç de santa Tecla a

Tarragona”n. 6

Juliol / agost     n. 7

Efemèrides notables amb relíquies de l’any 2022 n. 10

“Els 100 anys de l’Associació Amics dels Goigs de

Barcelona” n. 10

“Fa mil anys (1023): Relíquies de sant Benet i santa

Escolàstica per a l’abat i bisbe Oliba” n. 15

“Fa cent anys (1923): Centenari de l’actual Vera Creu de

Besalú” n. 15
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