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DOS MIL·LENNIS I DUES DÈCADES (MÉS O MENYS)
a nativitat de Jesús té un lloc principal entre els moments més emblemàtics de la
cristiandat. Per la seva profunda significació històrica, commemorada cada any i
profusament ornamentada per la tradició i cultura popular, també compta amb
aquells elements que, en forma de relíquies, en serien l’evidència més autèntica. No deixa,
però, de ser paradoxal que d’un naixement en un lloc del Pròxim Orient esdevingut, més o
menys, 2020 anys enrere, en quedin restes físiques. I malgrat aquesta aparent contradicció,
les relíquies del pessebre, de la llet de la Mare de Déu o dels sants Innocents han estat –i sónpresents a diversos edificis eclesiàstics del nostre país des de fa un miler d’anys.
L’atracció de Terra Santa va comportar pelegrinatges pacífics i, també, virulentes guerres.
Posseir el territori on es va desenvolupar la vida de Jesús era el major patrimoni que podria
tenir l’Església, especialment la catòlica romana, per refermar la seva autoritat. Dels
pelegrinatges i de les guerres, els pelegrins i soldats en tornaven amb un bocí dels llocs que
havien venerat o pels quals havien lluitat. No podien ser restes autèntiques dels insignes
personatges que havien viscut a l’inici de la nostra era, sinó que havien de consistir en
relíquies ‘per contacte’ o elements naturals o minerals posteriors; a semblança dels actuals
souvenirs, la credulitat podia considerar-los transmissors de la mateixa glòria que sentiria tot
cristià quan trepitjava els escenaris dels fonaments de la seva fe.
Tot i que les relíquies de Terra Santa poden semblar exòtiques a ulls d’avui,
no seria sorprenent que a casa, en algun calaix, hi hagués una targeta
amb flors seques d’aquells indrets. Unes modestes relíquies tan
interessants com les de l’edat mitjana.

Joan Arimany i Juventeny
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LES AUTÈNTIQUES:

ELS DOCUMENTS QUE ACREDITEN LES RELÍQUIES
EL COMERÇ DE RELÍQUIES FALSES DES
DE L’EDAT MITJANA VA COMPORTAR EL
DESENVOLUPAMENT D’UNA FORMA DE
CONFIRMAR-NE LA VERACITAT. AQUEST
ASPECTE ES VA ASSOLIR AMB
L’EMISSIÓ, PER LES AUTORITATS
ECLESIÀSTIQUES COMPETENTS,
DE LES ANOMENADES ‘AUTÈNTIQUES’.
Les autèntiques, segons una concisa explicació del

Aquesta Instrucció presenta el procediment

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya, són:

canònic a seguir per verificar l'autenticitat de les

“Certificat d’autenticitat d’unes relíquies [...]”.(1)

relíquies i de les restes mortals, per garantir la

Comptar amb seguretat la procedència de les

seva conservació i per promoure la veneració de

relíquies i la veritable relació amb el sant o la santa

les relíquies mitjançant les possibles operacions

ha fet necessaris aquests documents des de l’inici de

específiques: reconeixement canònic, extracció

l’edat mitjana.

de fragments i preparació de relíquies, trasllat de
l'urna i alienació de les relíquies. S'exposa, a més,

El comerç de relíquies i la veneració de restes falses

el que és necessari per obtenir el consentiment

ha estat un veritable maldecap per a l’Església

de la Congregació de les Causes dels Sants per

catòlica en temps passats i també ara. El tema es

dur a terme aquestes operacions i el

prenia seriosament i s’han redactat diverses

procediment a seguir per a la peregrinació de les

normatives per tractar-lo. Dues de les més recents

relíquies”.

són les següents:

Es va intentar superar el problema acompanyant les
El punt 237 del Directori sobre la pietat popular i

restes sacres amb un document acreditatiu per

la litúrgia, decretat l’any 2002 per la Congregació

certificar-ne l’autenticitat. Al llarg dels segles, ha

per al culte diví i la disciplina dels sagraments

tingut diferents formats però amb uns elements

recomana que, abans de posar-se a la veneració

característics. Les més antigues són manuscrites

dels fidels, assegurin “la seva autenticitat; en el

però modernament són impreses tret d’aquell text

cas que aquesta sigui dubtosa, les relíquies, amb

que era variable i que, generalment, fa referència

la deguda prudència, s'hauran de retirar [...]”.

directa a les relíquies. El document sol anar signat

·
Anys més tard, en data 5 de desembre de 2017, la
Congregació per a les Causes dels Sants va aprovar
una instrucció sobre ‘Les relíquies a l'Església:
autenticitat i conservació’. A la introducció
s’indicaven els objectius del document:

per l’autoritat eclesiàstica competent (el bisbe, el/la
superior/a de la congregació o el/la postulador/a de
la causa de canonització) i porta el seu segell.
També, es podien inscriure als marges les diferents
revisions de les relíquies que es feien durant les
visites pastorals del bisbe o representant.
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Les primeres autèntiques

La descripció que en fa Judit Verdaguer,
conservadora del centre, és la següent: “Petit

Els primers i modestos documents considerats

manuscrit en pergamí, trobat replegat a l’interior del

‘autèntiques’ formaven part dels rituals de

reliquiari de la Vera Creu, que certificava la identitat

consagració d’altars d’esglésies del període romànic.

de les relíquies [...] El document porta la inscripció

La Gran Enciclopèdia Catalana explica l’autèntica de

«In ac + cruce sunt reliquiae de ligno crucis Domini

relíquies amb la definició següent: “Tira o full de

et de sepulcro, et de vestimento, et calciamiento S.

pergamí o de paper on consta la identitat veritable o

Mariae matris Domini». Per tant, ens confirma que

suposada de les relíquies”. (2)

les relíquies que va enviar Oliba a Arnau Mir de Tost
eren fragments de la Vera Creu de Jesús, del Sant

Aquestes autèntiques es col·locaven a les

Sepulcre i dels vestits i calçat de la Verge Maria,

lipsanoteques o petits recipients, juntament amb les

relíquies habituals i molt apreciades a l’època”.(3)

relíquies a les quals feien referència. Petits
reconditoris tallats a les ares dels altars de les
esglésies romàniques els acollien i preservaven
ocults; ocasionalment, però, tampoc es descarta que
algun dels reliquiaris de l’època comencessin a tenir
una presència a l’abast dels fidels. Aquestes peces,

Aquest reliquiari que s’esmenta, i per al qual s’havia
redactat l’autèntica, és el Reliquiari de la Vera Creu
(MEV 8641) que Oliba, bisbe de Vic i abat de Ripoll i
Cuixà, va regalar a Arnau Mir de Tost, senyor d'Àger.

de gran valor històric i patrimonial, s’han localitzat a
partir de les reformes i restauracions dels darrers

Un altre exemple del segle XI, amb la participació

temps i ara es poden veure en diferents

del mateix Arnau Mir de Tost, és el pergamí de

equipaments culturals, com el Museu Episcopal de

11,5 x 4,2 cm que es va trobar dins la lipsanoteca de

Vic.

Santa Maria de la Torreta, anomenada aleshores
Santa Maria de Pegueroles. S’hi explica la

És en aquest museu diocesà on es pot veure

procedència i certifica quines relíquies s'hi trobaven.

l’autèntica de relíquies trobada dins el

Arnau Mir de Tost i la seva muller Arsenda van donar

reliquiari de la Vera Creu de Tost (MEV 8641). És una

a l’esmentada església unes relíquies que el mateix

petita tira de pergamí de 5,9 x 1,5 cm provinent de

Arnau havia portat de Terra Santa: terra, cera d'un

l’església de Sant Martí de Tost, Ribera d’Urgellet i

ciri i timiana, perfum olorós que s'emprà per cremar

datada de l’any 1040. L’ingrés al MEV és de 1930.

dins el sepulcre de Jesucrist.(4)
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Autèntiques amb relíquia

Les autèntiques de gran format

L’evolució de les autèntiques, tot i que segons quins

Les autèntiques més habituals, tot i conviure amb

formats es troben en diferents èpoques, condueix

d’altres models, tenen una mida aproximada de

cap a fulls de petites dimensions, clarament majors

foli, amb una composició semblant a la dels diplomes,

que en el cas anterior, amb una descripció més

en orientació horitzontal. A la banda superior, hi sol

extensa i acurada de la relíquia que, a més, podia

constar l’autoritat que dona crèdit al document i a la

estar-hi adherida. Es tracta, especialment d’un petit

relíquia. Amb una tipografia de majors dimensions, el

retall de roba, ex indumentis, que hauria format part

text amb el nom i el càrrec, s’acompanya del

del vestuari propi del sant o la santa. Curiosament,

seu escut eclesiàstic d’acord amb l’heràldica que els

aquest mateix concepte d’autèntica es troba en les

defineix en aquest àmbit. A la part central, es troba

habituals estampes modernes amb la fotografia o el

el text que especifica de quin tipus de relíquies dona

dibuix del sant o la santa i un minúscul bocí de teixit

testimoni (ex indumentis, ex vestre, ex ossibus...),

en un del angles inferiors. En algun cas excepcional,

a quin sant o santa pertanyen i en quin tipus de

també es pot trobar la presència de les relíquies en

reliquiari es preserven. És habitual que els detalls

el format de medalló associada directament a

anteriors siguin escrits a mà en els espais que deixa

l’autèntica, on se li ha reservat un espai concret.

lliures el text imprès. També es troben autèntiques en

Els textos escrits, generalment impresos, recullen les

què aquests detalls són impresos i, fins i tot, amb una

principals dades, com s’indica en l’apartat següent.

tipografia destacada. Al final, els dos elements que no

Per donar certesa de l’autenticitat, sol haver-hi un

hi poden faltar són el lloc i la data, així com la

segell sobre lacre vermell, sobre els fils que uneixen

signatura de qui acredita el redactat anterior. També

la relíquia amb el paper.

hi consta un segell lacrat, resultant d’aplicar lacre

Autèntica amb relíquia del beat Bonaventura
Gran de Riudoms
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Autèntica i sobret de relíquies de sant Josep Oriol

calent sobre el paper, i incorpora un segon paper a
sobre , que es pressiona –calenta i fosa encara la
laca– amb un tampó metàl·lic, o simplement
el segell marcat amb tinta.
Actualment, però, les autèntiques poden tenir
diferents formes i solen ser de menors dimensions,
reproduïdes amb mitjans tecnològics moderns que
els treuen originalitat i valor. Es poden trobar
plegades en petits sobres de paper on, a l’exterior,
consta el nom del sant o la santa a qui pertanyen les
Autèntica dins estoig amb relíquia i medalló de santa

relíquies; també n’hi ha de plegades en estoigs que,
juntament amb la relíquia corresponent en un
medalló o altre continent de petites dimensions i de
valuós material, solen lliurar-se a les autoritats
presents en les beatificacions i canonitzacions;

Teresa de Jesús Jornet

Notes:
1 Moliné, Enric. “Autèntica” dins Diccionari d’Història
Eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de
Catalunya; Claret, v. 1, p. 163

ocasionalment, també els acompanya una placa

2 “Autèntica. 5 autèntica de relíquies” dins Gran Enciclopèdia

metàl·lica o medalla amb la imatge del sant o la

Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996, v. 3, p. 382

santa, la data i el fet celebrat. I, evidentment, pel seu

3 Verdaguer, Judit. El cel pintat: el Baldaquí de Tost [Catàleg

format, es poden col·locar a les parets dels temples
eclesiàstics, de manera que sembla un quadre
decoratiu o un diploma, a prop dels reliquiaris per
deixar constància del seu valor als devots.

de l’exposició temporal del MEV, entre el 12 juliol i el 16
novembre de 2008]. Vic: Museu Episcopal de Vic, 2008, p. 78
4 Calderer, Joaquim. (1995). "Troballa a l'església de Santa
Maria de La Torreta, d'una lipsanoteca i dos pergamins",
Urgellia núm. XII, 1994-1995, pp. 565-569
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Diverses tipologies d'autèntica de relíquies

Dedicat a Fra Valenti Serra de Manresa
RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

ESPECIAL NADAL

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
Relíquies al territori:
Relíquies dels sants Innocents a Catalunya
La tetracentenària relíquia centellenca
de santa Coloma
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RELÍQUIES DE LA NATIVITAT
La presència a Catalunya de relíquies relacionades

Entre aquestes, disset en total, n’hi havia que,

amb el naixement de Jesús ja és documentada a

indirectament, feien referència al lloc del

l’alta edat mitjana. De relíquies del pessebre se’n

naixement de Jesús, com una imatge que havia

van fer servir per a la consagració de l’església de

estat col·locada en el pessebre, una mida

Santa Maria de Ripoll, el 977, i reposades per

d’aquest. Els dos documents anaven

l’abat-bisbe Oliva en la del 1032. Igualment, amb

acompanyats d’una interessant estampa que hi

la presència de sis bisbes, es van col·locar relíquies

feia referència, com es pot veure en el muntatge

a l’altar major de Sant Esteve de Banyoles. (1)

que acompanya aquesta pàgina.

Ben emblemàtica, especialment per la seva
denominació des que es va construir, és la cripta

Notes:
1 Ordeig, Ramon. Les dotalies de les esglésies de

del Pessebre al monestir de Sant Miquel de

Catalunya (segles IX-XII). Vic: EH, v. 7, p. 164

Cuixà on l’abat-bisbe Oliba va situar relíquies del

2 Ordeig, Ramon. Les dotalies de... [op. cit.]

pessebre que, l’any 974, hi havia portat l’abat Garí.

3 Solà, Fortià. Història de Torelló. Barcelona: Gráficas

(2)

Marina, 1948, v. 2, p. 310
4 Ripoll, Jaume. Breve sumario de las Sagradas

A l’església de Sant Feliu de Torelló, preservades a
l’anomenada arqueta de Sant Joan, entre 28
relíquies diferents, n’hi havia “de la gruta de

Reliquias que se guardan y veneran en la santa Iglesia
catedral de Vich. Publicale D.J.R.V. con algunos
documentos que pueden ilustrar su historia. Vich:
Ignacio Valls, 1832, p. 1-4

Betlem on nasqué Jesús”. (3)
A l’armari-reliquiari de la catedral de Vic, a més de
l’ampolleta de la “llet de la Mare de Déu”
comentada anteriorment, s’hi trobava
la relíquia “de la pedra del pessebre del Nostre
Senyor Jesucrist”. (4)
La vila baixempordanesa de Pals, des del primer
d’agost de 1773, hi havia unes relíquies que tenien
origen a Jerusalem. Es van publicar dos fulls solts
per recordar-les. Per una banda, el “Sumari de las
Santas Reliquias de Jerusalem, que obtenen
pública veneració en la Vila de Pals Bisbat de
Gerona...” i els “Goigs en memòria de uns
sanctuaris de Jerusalem, que obtenen pública
veneració en la Vila de Pals Bisbat de Gerona...”.
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EL SANT DRAP O
EL SANT BOLQUERET DE LLEIDA
La relíquia possiblement més rellevant de les que
es trobaven a Catalunya i associades al naixement
i infància de Jesús es trobava a Lleida. L’anomenat
Sant Drap, Sant Bolquer o Sant Bolqueret era una
peça de roba de 36,5 mm d’ample per 33,5 cm de
llargada que la tradició considerava un dels
embolcalls de roba del Nen Jesús. Jaime
Villanueva la va descriure amb aquestes paraules:
“És un teixit groller, tant com el sac més
menyspreable. Presenta un color cendrós, i és un
tros gairebé quadrat de dos pams poc menys. Està
estès dins d'una capseta quadrada d'argent,
la labor de la qual sembla de finals del segle XV”.
(1) Segons el llibret escrit per Ramon Llobet i Martí,
era una joia especial i de gran orgull: “Va
ser, per tant, aquest Sant Bolquer, el primer
reliquiari que va custodiar una de les més insignes
Relíquies, és a dir, la major de totes, ó sigui, el cos
santíssim de Jesucrist; la primera vestidura que va
estar en immediat contacte amb la carn del

Segons aquesta declaració, la relíquia li havia
proporcionat la seva esposa Elisenda que, a més,
va relatar una història de conte de fades: ella, el
seu primer marit i la seva filla petita Guillemona
van ser fets captius pels mariners de les galeres
del rei de Tunísia que van atacar Mallorca. Tots
tres van entrar al servei de la cort reial.
Guillemona va créixer i es va tornar tan formosa
que el monarca la va casar amb el seu fill
primogènit. En morir el rei i ser-ne succeït per seu
hereu, Guillemona va esdevenir reina. Entre les
seves grans possessions, plenes de metalls
preciosos i valuoses pedres meravelloses; entre
aquests tresors s’hi trobava el bolquer amb què
Maria havia embolcallat Jesucrist quan era infant,
obtingut en un viatge a Terra Santa. Mentrestant,
la seva mare Elisenda va enviduar i, en aquells
dies, la seva filla, ja reina, li va confiar com a secret
l’existència del Sant Bolquer.

Salvador i el primer drap en què es van eixugar les
seves llàgrimes i suors [...]”.(2) Aquesta encesa
afirmació, Llobet la relacionava amb les paraules
de l’evangelista Lluc: “Mentre es trobaven allí
[Betlem], va arribar a Maria el temps d’infantar, i
efectivament va posar al món el seu fill, el
primogènit: el va embolcallar i el va ajeure en una
menjadora, perquè no hi havia allotjament per a
ells a l’hostal”.(3)
La presència de tan insigne peça a la ciutat,
segons la tradició fonamentada (4) en una
declaració notarial del lleidatà Arnau de Solsona,
redactada el 4 de desembre de 1297, i la donació
que en va fer al bisbe Gerald d’Andria (1290-1298).
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Postal del Sant Drap editada
a la dècada de 1920.
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Les relacions entre els regnes musulmans nord-

també es va decidir fer-ho els dies de l’Ascensió i

africans i els cristians peninsulars s’havien calmat i

de l’Assumpció de la Mare de Déu. Els papes

els mercaders catalans solien fer port a Tunis.

Nicolau V (1447-1455) i Calixt III (1455-1458) van

Elisenda es va enamorar d’un dels comerciants, el

concedir nombroses indulgències per afavorir la

lleidatà Arnau de Solsona, amb qui es va casar. El

seva veneració (5).

desig de retornar a terres cristianes la va
empènyer a fer petició a la reina, la seva filla, que li

La veneració al Sant Drap, a la dècada de 1920, era

concedís la llibertat per fer-ho; com a record

intensa i es guardava en un quadre a la sagristia

del seu vincle, li va demanar el Sant Bolquer que,

de la Pietat de la catedral nova de Lleida.(6) El

creia profundament, no podia ser en terra pagana

culte es va mantenir fins a la seva desaparició per

i sí en el lloc on podia rebre la corresponent

la Guerra Civil. Només en van restar uns filets que

veneració.

s’havien extret anteriorment.

De retorn a terres lleidatanes, Elisenda no va
descobrir al seu marit que posseïa la relíquia fins
que no va trobar-se a punt de morir. Així, Arnau en
va tenir coneixement i, posteriorment, va fer-ne
donació al bisbe Gerald, com ja s’ha esmentat.

Notes:
1 Villanueva, Jaime. Viage literario a las Iglesias de
España: viatge a Lérida. Madrid: Imprenta de la
Real Academia de la Historia, 1851, v. 16, p. 71
2 Llobet, Ramon. Reseña histórico-canónica de la
insigne reliquia del Santo Pañal del Niño Jesús que se

El 1324 el bisbe Ponç de Vilamur (1322-1324)

venera en el altar de la Piedad de la S.I. Catedral de

i el seu capítol van fer un reglament sobre la seva

Lérida. Lérida: Imprenta Mariana, 1905, p. 30

custòdia, prohibint que ningú tallés ni en tragués

3 Lc, 2, 6-7

la part més mínima, per si amb aquests piadosos
furts es trobés disminuïda. El bisbe Guerau de
Requesens (1387-1399) va convenir que fos mostrat
als fidels el dia de Nadal i, posteriorment,

4 Llobet, Ramon. Reseña histórico-canónica... [op. cit.],
pp. 35-38
5 Villanueva, Jaime. Viage literario a... [op. cit.], p. 72-73
6 Altisent, Joan B. “El sant Bolquer de Jesucrist”, Vida
lleidatana, n. 16, 15 de desembre de 1926, p. 230
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LA LLET DE LA MARE DE DÉU
L’armari-reliquier de la catedral de Vic, que fins a
la Guerra Civil es trobava a l’espai del reraltar,
contenia una gran diversitat de relíquies. Una
petita ampolleta de vidre és de les poques que
han deixat testimoni. L’acurada distribució i
numeració, que es pot llegir a la cara interior de
les dues portes, permet identificar que aquest
recipient contenia “llet de la Mare de Déu”. En el
número 55 de l’armari de la banda de l’Evangeli
hi consta: “De lacte Beatissimae Virginis Mariae” (1)
i encara s’hi pot veure aquest flascó.
Jaime Villanueva havia contemplat aquesta
ampolleta a la primera dècada del segle XIX: “En
una redomita pequeña se lee: ‘De lacte imaginis

contraxo esta virtud desde que, retirada á ella la

Beatae Mariae, qua est in partibus Ultramarinis’”.

Virgen, dando el pecho á su preciosísimo hijo,

(2) Segons va anotar el canonge Jaume Ripoll,

derramó en tierra algunes gotes de su preciosa

aquesta referència constaria en un petit pergamí

Leche”. (5)

adherit a l’ampolleta, ja que no consta al sumari
de la porta. (3)

En el segle XIV, els pelegrins catalans medievals
tenien per cert aquest relat i l’escrivien en les

L’origen d’aquesta relíquia mariana, força preuada

seves cròniques en tornar de Terra Santa. És el cas

a la baixa edat mitjana, tenia un origen ben

de Guillem de Tremps, de Cervera, per Oromir

peculiar. A Betlem, encara hi ha l’església de la

Sartre de Tàrrega i Jaume Riquer, mercader de

Llet. Es tracta d’un edifici de l’orde franciscà

Cervera, i per dotze frares predicadors: “En aquest

construït sobre les restes d’una capella més antiga

loc caige sobre .j. rocha de la santilicada leyt

que correspon a la cova on la tradició diu que la

torna sopte en color de leyt. E fo la durea de la

Mare de Déu va donar de mamar al nen Jesús

rocha emolida e hay autar de sant Nicolau”.(6) La

abans de la fugida a Egipte. La roca té un color

pols de la roca de la cova, potser dissolta amb

blanquinós i s’atribueix al fet llegendari de la

aigua, prenia l’aspecte propi de la llet i esdevenia

caiguda d’una gota de llet que s’havia escolat dels

una relíquia de primer magnitud. El seu prestigi

llavis de Jesús. (4) El llibres de finals del segle XVIII

havia arribat fins a les família reials. En posseïen

així recollien les propietats de la cova: “[...] cuya

ampolletes la filla de Jaume II, Blanca, i Maria de

tierra se asegura tiene la virtud de curar las

Navarra. Igualment, se’n trobaven en llocs

calenturas , y volver la Leche á las mugeres que la

destacats com el Palau Major de Barcelona o la

perdieron por alguna enfermedad; se dice

capella del castell de Mont-rodon, a Taradell, on
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constava en un inventari de 1343. D’altres centres
emblemàtics que en tenien era el priorat de Santa
Maria de Meià, el monestir de Montserrat o Santa
Maria de Besalú. (7)
Aquest hàbit de traslladar la suposada ‘llet de la
Mare de Déu’ a territoris de parla catalana sembla
que té una connexió amb la presència d’imatges
mariana alletant el seu fill en diversos santuaris,
cenobis i capelles com és el cas dels santuari de
Falgars o del Far (8) o Sant Maria de l’Estany (9).
Notes:
1 Ripoll, Jaume. Breve sumario de las Sagradas Reliquias que se guardan y
veneran en la santa Iglesia catedral de Vich. Publicale D.J.R.V. con algunos
documentos que pueden ilustrar su historia. Vich: Ignacio Valls, 1832, p. 1-4
2 Villanueva, Jaime. Viage literario a las iglesias de España: Viage á la
Iglesia de Vique. Año 1806. Valencia: Imprenta Oliveres, 1821, v. 6, p. 107
3 Ripoll, Jaume. Breve sumario de... [op. cit.], p. 3
4 Bourbon, Fabio. Tierra Santa. Alcobendas, Madrid : Libsa, cop. 2005, p. 153
5 Peré, Francisco. Adición al tomo segundo del Diccionario Geográfico
Universal de Echard. Madrid: IMprenta Reals, 1795, p. 28
6 Pijoan, Josep. “Un nou viatge a Terra Santa en català [1323]”, Anuari de
l'Institut d'Estudis Catalans (1907), p. 378. Podeu llegir el document a:
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000100/00000093.pdf
7 Crispí, Marta. “Relíquies i devoció mariana en la Catalunya baixmedieval”
dins Español, Francesca; Fitér Francesc (eds.). Hagiografia peninsular en els
segles medievals. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2008, p. 125126
8 Aulet Serrallonga, Sílvia. «L’origen del culte a la Mare de Déu de la Llet».
Cingles de Collsacabra, Els, [en línia], 2008, n. 59, p. 25-27,
https://www.raco.cat/index.php/CinglesCollsacabra/article/view/255787
[Consulta: 13-12-2020].

Imatge mariana de la Mare de Déu del

9 Español, Francesca. “Les imatges marianes. Prototips, rèpliques

Far al santuari de Susqueda (Selva)

i devoció”, Lambard: Estudis d'art medieval, n. 15, 2002-2003, pp.
87-110. Podeu llegir el document a:
https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000005/00000056.pdf

Imatge mariana de la Mare de Déu del
santuari de Falgars, de Pobla de Lillet
(Berguedà)
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LES RELÍQUIES DE SANT ESTEVE I UN ANTIC CONFLICTE
RELIGIÓS A MENORCA
Els fets que les relíquies de sant Esteve van provocar
a l’illa de Menorca són coneguts gràcies a una carta
circular (1) en la qual el bisbe Sever de la ciutat de
Ciutadella (aleshores amb el nom de Iammona)
exposava la conversió dels cinc-cents quaranta jueus
de Maó (aleshores amb el nom de Magona). Del 2
al 9 de febrer de l’any 418, la presència d’unes
relíquies de sant Esteve, que Pau Osori traslladava de
Jerusalem, va encendre la polèmica entre els jueus
de Magona i els cristians de Iammona; les restes
sagrades eren dutes a Hispània, on no es podia
arribar, en aquell moment, a causa de les invasions
germàniques, i les havia dipositat momentàniament
a una església als afores de Magona. La carta és
redactada, en les seves parts que més ens interessen,
de la manera següent:

“Efectivament, quasi pels mateixos dies en què jo [el
bisbe Sever], encara que indigne, he assolit
l’episcopat, un prevere [segons sembla era Pau
Orosi] que excel·leix per la seva santedat , venint de
Jerusalem, romangué no gaire temps a Magona i, en
no poder traslladar-se a les Hispànies, com era el seu
desig, resolgué de navegar de bell nou a l’Àfrica. Ell,
que havia projectat de portar a les Hispànies les
relíquies del beat màrtir Esteve, descobertes
recentment, les diposità a l’església de l’esmentada
ciutat, cosa que, sens dubte, fou per inspiració del
màrtir. Havent-les-hi dipositades, immediatament
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s’encengué amb el seu amor aquell foc que el
Senyor vingué a calar a la terra i que volgué que
cremés amb força. A l’instant la nostra tebior es
transformà en fervor i el nostre cor s’encengué pel
camí, com està escrit. Llavors ens abrusava el zel de
la fe i ens excitava l’esperança de salvar aquella
multitud...”
La carta explica com els jueus, especialment les
dones, es van resistir a la conversió. Després de
fortes discussions i alguns fets miraculosos, els

Nota:
1 Podeu llegir aquesta carta, traduïda per Josep Amengual
i Batle, a: Escrits de bisbes catalans

jueus de Menorca –primerament els que ocupaven

del primer mil·lenni. Barcelona: Proa, 1992, p. 135-161.

una situació de lideratge, com un tal Teodor–es van

També és remarcable la introducció que en aquesta obra

convertir al cristianisme.

fa Antoni Pladevall, p. 17-20.
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RELÍQUIES DELS SANTS INNOCENTS A CATALUNYA
La tradició celebra, cada 28 de desembre, la festivitat

Diverses lipsanoteques, utilitzades per a la

dels Sants Innocents. En aquesta data es fa memòria

consagració d’altars d’esglésies romàniques,

d’uns infants que, suposadament, van morir, sense

contenien minúscules relíquies atribuïdes als sants

culpa ni responsabilitat, en mans dels sicaris

Innocents. Durant el temps de les croades, la

d’Herodes. Les relíquies d’alguns personatges

devoció als sants Innocents es va incrementar, i amb

d’aquesta tendra canalla, tot i ser molt hipotètic i

força, a Catalunya. Antoni Bach donava estimoniatge

fantàstic el relat en què es fonamenta aquest

de les peregrinacions als llocs sants, com Roma o

costum, s’han venerat a Catalunya des de l’edat

Terra Santa, en aquella època: : “[...] de Terra Santa –

mitjana.

diu– en procedeixen les notables relíquies del
Crucificat, un tros de la creu, la seva túnica, el sant

L’evangeli segons sant Mateu relata com els tres

llençol; moltes espines de la corona, algun clau” i

mags, que serien coneguts com els Reis de l’Orient,

justament afirma que “les peregrinacions es feren

van prometre a Herodes –proclamat rei de Judea pel

massives en l’època de les croades”.(4)

senat de Roma- que l’informarien sobre l’infant
nascut a Betlem. Els mags, però, no van tornar a
Herodes per fer-li saber les notícies de Jesús: “Llavors,
Herodes, veient-se burlat pels mags, s’indignà
terriblement i va manar que matessin tots els infants
de Betlem i de tot el seu terme, de dos anys en avall,
segons el temps que havia conegut exactament pels
mags”.(1)
Aquest episodi va prendre protagonisme i, com diu
Joan Soler, l’Església va dedicar-los la diada de 28 de
desembre: “[...] a commemorar litúrgicament la
degollació dels infants de Betlem pels soldats del rei
Herodes ambla intenció de degollar, d’entre ells, el
futur ‘rei dels jueus’ anunciat per les profecies,
envejós Herodes que Jesús li prengués el tron; Sant
Josep, però, fou avisat a temps per un àngel i la
Sagrada Família fugí a Egipte, amb la Verge i el Nen
muntats dalt d’una somera”.(2) El nombre de
víctimes d’Herodes, segons Louis Réau, era molt
gran: “[...] s’avaluava en el fabulós nombre de cent
quaranta-quatre mil, com els màrtirs de l’Apocalipsi,
que imploraven la venjança de Déu al peu de l’altar”
(3).
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que hi tornessin al cap d’una hora, per tal de parlar

Curiosament, la seva festa s’ha independitzat de la

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

que es recorda dels seus ‘germans’; se celebra el 7 de

d’una hora, presentada novament la comissió

novembre i es recorda la seva arribada a Torelló el 6

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

de desembre. L’arqueta que preservava les restes,

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

desaparegudes el 1936, es va descriure en el número

la guardessin en lloc segur, perquè no fos robada.

2 d’aquesta revista. Uns goigs impresos el 1666

D’aquesta manera fou recuperada, i es guarda a

recollien la llegenda de la seva arribada a la

l’arxiu de la rectoria.” (4) Entre aquestes relíquies cal

població:

comptar-hi les dels sants Innocents, especialment
aquelles que estaven formades per tot el cos, o un

“Vostre cos Màrtir sagrat

bocí, d’un d’aquests minyons assassinats per ordre

després de mort preciosa,

d’Herodes i que, com a tresor principal de les
esglésies, es van venerar a diversos lloc de Catalunya.
De les relíquies de cos sencer cal destacar-ne
diverses de repartides per la geografia catalana i
només de dues s’ha reconegut un nom.
Sant Fortià de Torelló
La tradició conta que el 1298 uns croats van dur el
cos d’un sant Innocent a Torelló (Osona) –malgrat
que hi hagi una llegenda fabulosa que en dona la
versió que va ser dut al bec d’un colom–. Es tracta de
sant Fortià, venerat a l’església de sant Feliu i des de
1999 al santuari de la Mare de Déu de Rocaprevera.

per cosa meravellosa
dins una arca sonch posa:
y ab lo bech com si fos flor
la Coloma sel posà,
siau nostre intercessor
gloriós sant Fortià.”
El document feia constar la possessió de la relíquia:
“Vostra relíquia sagrada
per a remey de totmal,
té la Iglesia Parroquial
de Sant Feliu venerada;
vos reclama de bon cor
qualsevol fel Christià,
siau nostre intercessor
gloriós sant Fortià”.
Sant Fortunat de Sant Feliu de Codines.
La parròquia de Sant Feliu de Codines (Vallès
Oriental) venerava una altra relíquia d’un sant
Innocent, el qual es coneixia amb el nom de sant
Fortunat. L’autèntica estava signada a Barcelona el
15 de setembre de 1751 i dos anys després va arribar a
la devota població.
La seva relíquia va ser col·locada juntament amb la
de sant Feliu, que ja posseïa el temple des de 1681, a
l’altar anomenat ‘de les Santes Relíquies’.(5)
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Els goigs que l’esmenten es van inspirar en els de
sant Fortià:
“Vostra relíquia sagrada,
per a remei de tot mal,
té la iglesia parroquial
de Sant Feliu nomenada;
hont la Vila ab gran honor
vos venera advocat.
Siáu nostre intercessor
gloriós San Fortunat”.
Sant Fortunat va manllevar, també, alguns elements

El retaule acull el reliquiari amb les restes d’un dels

de la biografia de sant Fortià, tal com consta en una

sants Innocents. El comte-rei Joan II de Catalunya-

altra estrofa dels goigs que es cantaven en el seu

Aragó (1458-1479) la va obtenir del duc de Venècia. El

honor:

venecià va fer l’obsequi amb la condició que la
relíquia fos preservada a la seu barcelonina. L’urna és
“Vostre cos Martir sagrat,

del segle XVI, de fusta i recoberta d’argent

després de mort preciosa,

repussat.(7)

per cosa maravillosa,
dins una arca fou posat;
y ab lo bech com si fos flor
la paloma ha portat:

El folklorista Joan Amades relatava la llegenda sobre
l’estranya desaparició de la relíquia del vaixell en
què era traslladada a Barcelona i de la qual ningú va

siau nostre intercessor,

saber donar raó; el rei, que segons Amades era

Gloriós Sant Fortunat”.

Jaume I el Conqueridor, estava preocupat per donar
explicacions raonades al duc venecià per la pèrdua

Un aspecte que ha prestat a l’equívoc és el significat

del seu preuat regal; en arribar a la ciutat, el

dels dos nom que, ocasionalment, s’han considerat

monarca va tenir una grata sorpresa: “ [...] va saber

variants l’un de l’altre. Fortià prové del patronímic

que ja feia molts dies que el cos del sant Innocent

llatí ‘fortis’ (fort). Fortunat, també d’origen llatí, té

s’havia presentat a la Seu, on fou admirat i venerat

lprové de ‘fortunatus’ (afortunat, afavorit per la

pet tot el poble” (8). Tot i que el rei volia tenir-lo a la

fortuna).(6)

capella del palau, el sant sempre va fer-se escàpol
per retornar a la catedral barcelonina.

El sant Innocent de la catedral de Barcelona.
La primera capella de la girola de la catedral de

Els ‘Martissants’ de Peramea

Barcelona, situada a l’esquerra (si s’entra per la porta

L’església parroquial de Sant Cristòfol de Peramea

de Sant Iu des del carrer dels Comtes), està dedicada

celebra, cada 28 de desembre, la festa dels Sants

als sants Innocents. El bisbe Ramon d'Escales (1386 -

Innocents de Peramea (Pallars Sobirà) al voltant de

1389) en va ser el principal promotor.

tres cossos d’infants assassinats per ordre d’Herodes.
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Relíquies disperses
De menor entitat que els casos anteriors, es poden
esmentar aquelles esglésies que en veneraven en
petits reliquiaris. La seva situació geogràfica
correspons a diverses comarques del país. Se’n
trobaven a Sant Pere de les Puelles, Sant Jeroni de la
Vall d’Hebron, Santa Maria de Montsió a Barcelona,
la Seu de Manresa i el Carme de la mateixa ciutat, el
monestir de Santa Maria de Poblet, la Cartoixa de
Scala Dei, la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona i
el monestir de Santa Maria de Gerri.

Les relíquies estan constituïdes per tres cranis petits

Relíquies en lipsanoteques

i un esquelet de mig cos. Es tracta d’un obsequi dels

La presència més antiga de les relíquies dels sants

comtes de Pallars.

Innocents a Catalunya es troben en les
lipsanoteques utilitzades en les consagracions de les

“Per sa infinita bondat
nos ha fet Deu mercès tantas,

esglésies romàniques i recuperades en posteriors
reformes.

y en aquesta Vila ha dat,

L’obra Les dotalies de les esglésies de Catalunya de

estas Reliquias tant Santas;

Ramon Ordeig, recull aquelles relíquies dipositades

veneremlas nit y dia

entre els segles IX i XII. L’historiador esmenta les de

adorant los Cossos Sants,

l’altar de Santa Maria de Ripoll, de l’any 977, les del

ajudaunos cada dia

monestir de Sant Esteve de Banyoles, el 1089 –tot i

Gloriosos Màrtirs Sants”.

que conten en una llista posterior, a l’altar de Sant
Tomàs de Riudeperes, el 1095, a Santa Maria de

La veu popular va convertir aquestes dues darreres

Vilarestau, el 1096, i un altar de Sant Martí Surroca, el

paraules en una de sola. Amb el nom de

1104. (9)

“Martissants” es coneixen, especialment i amb
esperit devot, aquestes relíquies.

Notes:
1 NT Mt, 2, 16
2 “Innocents”. Dins: Soler, Joan. Enciclopèdia de la fantasia popular catalana.
Barcanova : Barcelona, 1998, p. 364

Altres cossos venerats.
Diversos temples eclesiàstics posseïen cossos de

3 Réau, Louis. Iconografia del arte cristiano. Introducción general. Barcelona:
Ediciones del Serbal, 2001, v. 7, p. 114

sants Innocents. En aquest punt, cal insistir en el fet

4 Bach, Antoni. “Pelegrins als grans santuaris medievals”, Boletín de la Real

que la denominació de ‘cossos’ podia fer al·lusió a

Bones Lletres, 2002, vol. 48, p. 548

Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de

una part, més o menys important, de les seves restes.

5 de Palma de Mallorca, Andrés. Historia de la Villa de San Felio de Codines :

D’aquests, hi ha notícia que se’n trobaven a la

6 Albaigès, Josep M. El gran llibre dels noms. Barcelona: Edicions 62, 2010, p. 80

catedral d’Elna (Rosselló), el monestir de Sant
Llorenç, prop de Bagà, i el monestir de Montserrat,
en aquest darrer cenobi, des de 1511.

datos y referencias. Barcelona : Imp. Bayer Hnos., 1946, p. 102
7 Barral, Xavier. Les catedrals de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1994, pp. 5152
8 Amades, Joan. Costumari català. Barcelona: Salvat, 2001, v. 1. p. 218
9 Ordeig, Ramon. Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII). Vic:
EH, 2004, v. 7, p. 177
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LA TETRACENTENÀRIA RELÍQUIA
CENTELLENCA DE SANTA COLOMA
El passat diumenge 22 de març, va escaure’s una
efemèride centellenca ben rodona: va fer justament
400 anys que hi havia arribat la relíquia de santa
Coloma, la patrona i titular de l’església parroquial.
Aquest fet, Mn. Fortià Solà el recull en el seu llibre El
pi de Centelles a partir de la recerca a l’arxiu
parroquial. (1)
El 22 de març de 1620, el dominic i centellenc fra
Joaquim Soler va lliurar la relíquia de santa Coloma
a l’església per dipositar-la a la capella de Jesús. Ja
de fosc, es van oficiar completes amb gran
il·luminació de ciris i espelmes i, pels carrers de la
vila, es va celebrar amb “[...] tirs de arcabussos”.
D’aquest fet, apunta el mateix Solà, no es pot fer una
associació directa amb la Festa del Pi però sí que
indica l’antiguitat del costum dels veïns de
manifestar joia pública amb trets a l’aire. Aquesta
relíquia es trobava en una arqueta que feia de
reliquiari i que estava precintada amb cinc segells
quan, segons la documentació parroquial i de l’Arxiu
Biblioteca Episcopal de Vic, va passar un succés
inesperat. Durant la festivitat de Santa Coloma de
1857, la relíquia era conduïda en processó damunt
d’un baiard que suportaven quatre homes. En baixar
les escales del cementiri vell va caure i es van trencar
gairebé tots els precintes.
Aquesta desgràcia no era un tema menor i calia
reparar-la. El 7 d’agost següent, es van reunir
diversos religiosos vinculats a la parròquia i veïns de
la població que havien vist la nefasta caiguda. Tots
junts, amb la corresponent signatura, van donar
testimoni que la relíquia s’havia preservat i que era la

“Nota:

mateixa que es venerava des de feia més de dos

1 Solà, Fortià. El Pi de Centelles. Vich : Tipografía

segles. Així es va deixar constància en acta oficial.

Balmesiana, 1918, p. 10-11
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ELS RELIQUIARIS DE SANT SEBASTIÀ A LA CATEDRAL DE
MALLORCA I LA SEVA INFLUÈNCIA EN
ALTRES ESGLÉSIES DE L’ILLA
Durant la present pandèmia provocada per la Covid-19
no són poques les institucions de l’Església i, en alguns
casos, també civils que han rescatat la veneració a sant
Sebastià, advocat contra els contagis virulents. Entre les
primeres hi trobem la catedral de Mallorca. El seu
capítol de canonges va determinar que, després del
primer decret d’estat d’alarma, el més conegut dels
reliquiaris mallorquins del màrtir, que té la forma
anatòmica d’un braç i que es conserva a l’aula capitular
barroca, romangués patent a l’altar major. Així es
mantingué, mentre va durar el confinament, a la vista
dels milers de persones que seguien les celebracions
del culte retransmeses per per ‘reproducció en línia’ i
pels diversos canals autonòmics de televisió. Aquesta
peça d’excel·lent orfebreria i carregada d’història
mereix que se li dediqui la deguda atenció.
Conta la Llegenda Àuria que Sebastià era un militar
romà, capità de la guàrdia imperial. Convertit al
cristianisme, fou condemnat a mort per predicar la
nova religió dins l'exèrcit. Un escamot d'arquers
mauritans el martiritzaren a cops de fletxa.
Posteriorment fou empresonat i conduït en presència
de l'emperador Dioclecià, que ordenà que fos assotat
fins a la mort. Era l’any 290 i les seves despulles van ser
enterrades a les catacumbes ―que avui porten el seu
nom̶―, vora els cossos dels apòstols. El
documentadíssim cronista Joan Binimelis ens
aclareix que l’any 680 el Papa Agató erigí una basílica
del sant a Roma per invocar la detenció d’una terrible
epidèmia. El remei resultà eficaç i de llavors ençà
és considerat l’advocat contra la pesta.
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fe i la seva santedat. Així hi foren enfilats els sants
d’origen local: Ramon Llull, Caterina Tomàs i els
llegendaris (els cossos dels quals es conserven a la
mateixa Seu) Guillem Cabrit i Guillem Bassa. També,
tots aquells que el regne i la ciutat, a petició del poble,
havien adoptat com a patrons i copatrons: santa
Bàrbara (elevada al rang de patrona l’any 1734), sant
Andreu Avel·lí (1754), sant Pere Nolasc (1639), sant
Nicolau de Tolentí (1652) i santa Praxedis, les relíquies
de la qual posseeix la capella del Palau Reial de
l’Almudaina, d’ençà del rei Jaume III de Mallorca.
Reprenent el tema de sant Sebastià, hem de dir que
actualment una taula gòtica pintada per Alonso de
Sedano a la dècada de 1480 i conservada en el museu
capitular, és una vertadera garantia de l’antiguitat
d’aquesta devoció a la catedral i, per extensió, a tot
Mallorca.
Dues són les relíquies importants que es conserven a la
Taula gòtica de Sant Sebastià que es conserva en el museu de
la Catedral de Mallorca, fidel testimoni de l’antiguitat d’aquesta devoció a la
ciutat de Palma i a tota l’illa

Probablement la devoció a sant Sebastià arribà a l’illa

Seu i que mereixen la nostra atenció. La més antiga és
tracta d’una de les sagetes que emprà l’escamot de
soldats mauritans que verificaren el martiri ordenat per
Dioclecià.

de Mallorca a partir de la conquesta cristiana que
capitanejà Jaume I l’any 1229. En el segle XIV el capítol
de la Seu ja celebrava la seva festa amb ofici propi, el
qual se solemnitzà encara més a partir de 1451 a
petició dels jurats de la ciutat, que al llarg de la història
han manifestat la seva protecció envers aquest màrtir i
s’instituïren protectors d’un primitiu altar que s’erigí al
sant, dins la nau catedralícia. El retaule que el presidia
era obra del prolífic escultor aragonès Juan de Salas i
subsistí fins al 1711, en què fou destruït a causa d’un
llamp. Llavors, fou substituït per l’actual, d’estil barroc,
traçat per Francesc Herrera. Aquest moble, construït a
costes del mateix patronat municipal, curiosament fou
aprofitat per convertir-lo en un aparador del millor que
tenia Mallorca per mostrar en el segle XVIII: la seva
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Es guarda dins un reliquiari cruciforme del segle XIV de

Per custodiar la gran col·lecció de relíquies que al llarg

gran vàlua historicoartística. Joan Domenge en fa la

dels segles ha anat atresorant la Seu de Mallorca es

presentació següent: “La creu que actualment s’utilitza

construí una capella a la sagristia que fou conclosa l’any

com a reliquiari de la sageta de sant Sebastià és

1517 (“A XV de maig de l’a[n]y de la natiuitat de

també de gran antiguitat i assoleix un notable interès

Jesuscrist MDXVII, fon acabade la capella de les

artístic gràcies als esmalts opacs que la decoren”.

relíquies dins la sacristia de la present Seu, essent

Primerament s’havia cregut que aquest ostensori

custos de la dita sacristia mestre Gaspar Oliuar,

era una primitiva custòdia eucarística que havia regalat

preuere”)[4], tot presidint-la el Santíssim Lignum

el bisbe Berenguer Batle en motiu d’haver incorporat la

Crucis (“Primo de sobre e en mig del altar de dita

solemnitat del Corpus Christi en el cerimonial de la

capella sta la vere creu o reliquiari de aquella”)[5].

catedral mallorquina. Però “la compareixença de les

Cada un dels reliquiaris era disposat i ordenat per

dues peces en un mateix inventari permet anul·lar

graons, sota la supervisió del canonge que tenia el

definitivament aquesta suggerent hipòtesi. Encara que

càrrec de custodi de la sagristia. “En lo segon grahó”

l’obra degué ser concebuda per guardar la relíquia del

hi trobaríem segons un document del mateix any “lo

Lignum Crucis, el receptacle circular que presideix

reliquiari de crestall on se pose la reliquia de sanct Blay

l’encreuament dels braços i altres indicacions

o Sabestia”.[6] D’aquest lloc era treta cada una de les

certifiquen el seu posterior ús com a custòdia. Sobre un

relíquies per oferir-la a la veneració pública dels fidels.

peu de forma florençada s’aixeca una creu capçada

L’exposició solemne de les relíquies a la nostra catedral

amb tetralòbuls. Mentre els esmalts del peu i dels

de Mallorca prenia especial relleu el dilluns de la

braços de la creu presenten motius zoomòrfics de gran

vuitena de Pasqua:

fantasia, les plaques dels extrems contenen, al centre
de mitges llunes ocupades per bestioles, medallons
amb representacions que atorguen un contingut
a la peça, tot permetent endevinar el seu ús original. A
l’anvers, l’arcàngel sant Miquel, sant Pere, la Verge i sant
Joan”.[1] En el revers hi veiem els símbols antropomorfs
dels evangelistes: l’àguila de sant Joan, l’àngel de sant
Mateu, el lleó de sant Marc i el bou de sant Lluc.

“Era antigua costumbre, dicen los Sres. Moragues-Bover, en la
Santa Iglesia el elevar un altar dentro de la capilla real en la
feria segunda después de Pasqua de Resurrección, y colocar
en el todas las santas reliquias, las que eran adoradas de los
fieles hasta la caída de la tarde, en que procesionalmente y
con pluviales eran encerradas con toda solemnidad en la
capilla mencionada, donde se guardan y arde permanente
una lámpara para honor y reverencia de tan santo lugar. El
Ilmo. D. Juan de Santander, en sus constituciones sinodales

De l’existència de la sageta se’n té constància a partir
del segle XVI gràcies als documents de l’època
(Ordinacions fetes per lo ragent de la Sacrastia de la
Seu, de mossèn Garriga i mossèn Fontirroig) que, a més,
esmenten un fragment ossi del sant: “hun trosset de
costella de Sant Sebastia, e hun ferro de la sageta”.[2]
La incorporació de la sageta de Sant Sebastià a l’antiga
creu es va produir entorn del 1600. Llavors llegim: “una
creu ab lo ferro de la setjeta de Sant Sebastiá” (1606) i
“una creu de plata deurada y esmeltada, al mix una
setgete de ferro del gloriós martyr Sant Sebastiá” (1655).
[3]

de 1636, folio 153, ya da por antigua esta costumbre, y su
sucesor D. Diego de Escolano en su sínodo celebrado en 1659
manda en la constitución 7ª folio 45, que así se observe en
todas las iglesias de esta Diócesis”.[7i

Segons “la llista, que llitx el domer decano” (1700
aprox.) en el moment de donar la benedicció amb cada
una de les relíquies, abans de custodiar-les o de tancarles, referint-se a la de la sageta pronunciava en veu alta:
“La setjeta de Sant Sebestia. Aqui se demostre ferro de la
satjeta ab que fonch atrevessat el cos del glorios e invicto
martir y insigne patro nostro Sant Sebestia. Per la sua
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intercessio nos concedesca Deu Nostro Señor que mos tocan
las setjetas de la sua divina gracia. Amen”.[8]

La tradició ens diu que arribà a la catedral de Mallorca
l’any 1523 finalitzant, al punt, la pesta que llavors
assolava la nostra illa. Procedent de l'illa grega de

L’altre reliquiari de sant Sebastià, i sens dubte és el més

Rodes, havia estat portat fins aquí per Emmanuel

important i conegut, és el que té forma de braç i conté

Suriavisqui, ardiaca de l'església de Sant Joan de Colaxi,

un os d’una d’aquesta extremitat del sant: “Un bras de

que fugia de l'avanç dels turcs. Aquest clergue estava

Sant Sebestiá ab son peu deurat y una ma y en mix del

de pas per Mallorca i, en principi, no tenia intenció de

bras un vidra ab la reliquia”(1596).[9] La mateixa “llista

deixar cap relíquia a l'illa. Però, quan volgué partir amb

del domer” ara mencionada, el presenta amb els mots

el seu vaixell, per molt que ho intentà, no pogué

següents:

continuar el viatge i interpretà que era voluntat divina
que la relíquia quedés a Mallorca. El prevere de Rodes

“Aquest es el bras del advocat de aquesta Ciutat el invicto
martir Sant Sebestia. Supliquemly affectuosament que mos
guard de peste del cos y de molt mes de les enfermedats
spirituals, y que tingue

sempre baix de la sua proteccio

aquesta Ciutat y Reyna. Amen”.[10]

també hi quedà i alguns mesos més tard el capítol
catedralici li concedí una canongia. Aquell fet que ens
ha arribat a nosaltres amb aquesta barreja de part
històrica i de part fabulosa, no va deixar impassibles als
mallorquins. La devoció a sant Sebastià anà en
augment fins al punt que els jurats de la ciutat, l’any
1643, el proclamaren patró en detriment del sant Àngel
Custodi de Mallorca, que ho havia estat fins aleshores.
El patronatge fou confirmat per Pius IX el 1868 i,
almenys, fins ben entrat el segle XIX, a més de la festa
del mes de gener pròpia del sant, també se celebrava
l’aniversari de la memorable arribada del reliquiari i el
final de la pesta. Ho recull l’any 1850 Antoni Furió en el
seu Martirologio para las Islas Baleares i Pitiusas:
“Septiembre, 3. En [la Catedral de] Mallorca, el aniversario de
la entrega a los Jurados de Palma del brazo de san Sebastian
mártir, efectuada en 1523 por don Manuel Surianisquis,
arcediano de la Santa Iglesia de Rodas; en cuya época se
hallaban algunos pueblos inficionados del séptimo contagio
de los que ha padecido la isla, del que quedaron libres por
medio de la Santa Reliquia”.[11]

Era i és tingut amb gran veneració pels mallorquins, els
quals a mode d’exvot li oferien anells fabricats amb
metalls nobles i pedreries. Diversos inventaris ens diuen
que se’n recolliren un nombre ben considerable, entre
tres i deu: “Item un bras de Sant Sebastiá de plata
Reliquiari del braç de Sant Sebastià que l’any 1523
arribà a Mallorca, alliberant la ciutat i tota l’illa del
contagi. Es conserva a la Catedral de Mallorca

deurat ab la relíquia de Sant Sebastiá ab nou anells de
differents pedres de differents colors a los dits” (1700).
[12]
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Sembla curiós que les mostres de devoció envers sant
Sebastià i aquest reliquiari influeixin també en una
manifestació tan popular, en els llocs de parla catalana,
com són els goigs. Aquests versos recitats o cantats han
servit durant segles perquè els devots es puguin
adreçar als seus protectors tot lloant les seves
meravelles i confiant-los els seus anhels. Els
mallorquins del segle XVIII ho feien amb aquests mots:
Mallorca en vostron bras fia
com ja te experimentad,
pues la salud ha lograd
quan el contatge tenia.
Son patró vós aclamá
i en vós sia el salvament;
guardaunos en cas urgent
nostro mártir Sant Sebastiá!

O aquests altres versos més recents, obra de l’altíssim
poeta i canonge de la Seu, el servent de Déu, mossèn
Miquel Costa i Llobera:
De la pesta desastrosa
allunyau l'assot temut:

Curiós reliquiari de Sant Sebastià de l’església parroquial de

bé ho sap Mallorca ditxosa

Santa Eulalia, Palma. La policromia que el vesteix ens mostra al

que per vós cobrà salut,

sant portant les sagetes del seu martiri

quan la relíquia arribà
d'un braç vostro benfactor.
Siau nostro defensor,
Màrtir Sant Sebastià.

Mallorca, que hem procurat estudiar en la present
aportació.

La forma anatòmica del reliquiari del braç de sant

La majoria d’aquests reliquiaris foren fabricats en acció

Sebastià va influir notablement a tot Mallorca i

de gràcies per haver superat la pesta bubònica que

d’aquesta manera avui podríem trobar reproduccions

l’any 1652 assolà, veritablement, l’illa de Mallorca. Fou

històriques a diverses sagristies parroquials o

una de les més importants catàstrofes demogràfiques i

conventuals com a la del poble de Costitx, on el sant és

de misèria patides pels mallorquins, i quedà ben

venerat com a patró, Sineu, Manacor, Sant Miquel de

marcada en la memòria col·lectiva. En aquesta

Palma, Sant Jaume de Palma, Santa Creu de Palma,

tessitura, tot i el desplegament, sempre limitats per

Santa Eulàlia de Palma, Muro, Calvià, es Capdellà, Petra,

raons òbvies, dels afers i coneixements dels morbers de

Llucmajor, etc. Aquest darrer, al nostre entendre, és el

llavors, en tot moment es confiaren a la protecció de

més suggeridor de tots. Obra del segle XVII, vol

sant Sebastià.

reproduir amb certa fidelitat el de la catedral de

Vegem, a tall d’exemple, una notícia recollida al poble
de Calvià:
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Dia als 6 de juny 1652... honorats senyors i savi Consell, ja
saben tots voses merses el parill en que estam de aquest mal

O la lletra d’uns goigs populars que encara avui es
canten en llaor de sant Sebastià:

contagiós quins té assitiats per una part y per altra, pues en la
Ciutat n’hi ha y Andraig també, que per avui nos trobam en

Grans ciutats i viles nobles

vertadera salut per intercesió del gloriós màrtir Sant Sebastiá

de la pesta, mal mortal,

y agraïts del benefici tan alt que reben del gloriós sant, que

heu deslliurat i molts pobles

tinguessim per bé de votar la sua festa de qui al davant i

de contagi fatal,

solemnitsarla colta, y que tinguen obligació un dels jurats de

coixos, mancos i tullits

qui al davant de aportar lo basí i posar tota la diligència en

troben tots gran providència,

honra y gloria del gloriós sant, puis per interssació sua son

vulgueu a Jesús pregar

allibarats de tan gran parill en que ens trobam i també mateix

ens guardi de pestilència.

lo dia de la sua festa sa fassa una processó general en la sua
relíquia y açó que fos per eterne memória. Y passada la

En una època ja passada,

proposició discorregueren los vots de un en altra com es de

segons diu la història fidel,

costum y fonch conclús y determinat sens ningú discrepant

era aquesta Vila empestada

que se fassa tot lo que lo senyor Balle ha dit en la sua

per càstig exprés del Cel,

proposició ab tota puntualitat que la tal causa demana.

i a l’invocar vostre empar

Confiant que per la intersesió del gloriós Sant Sebastiá serem

li alcançareu indulgència,

alliberats de aquest parill. Sols sia tot a honra y a gloria de

vulgueu a Jesús pregar

Deu Nostro Señor y del Gloriós Sant i a salvació de les nostres

ens guardi de pestilència.

ánimes. També mateix sia determinat en esta junta y Consell
que tots los diumenjes y festes quan se diran los Officis

Altre metge no tenim

divinals estiguin cremant en lo altar del gloriós Sant, dos ciris

més apropiat que vós,

perpetuament en honra y gloria sua. Y també mateix la

no mireu el nostre crim

processó que es fará la sua diada anirá eixint de la isglesia a la

més sigueu-nos piadós,

capelleta y a la Creu Juliana. Lo Señor nos do lo que ell sap

deslliureu-nos d’aquell mal

que convé...”[13]

que mata sens diferència,
vulgueu a Jesús pregar
ens guardi de pestilència.

Text i imatges:

Jordi Llabrés i Sans
[1] Domenge i Mesquida, Joan, “Enlluernats per l’argent. Una visita al tresor” dins La
Seu de Mallorca. Coordinació d’Aina Pasqual. Mallorca, 1995. p. 258.
[2] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios de la Catedral de Mallorca. Palma
de Mallorca, 1961. p. 151.
[3] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 251.
[4] Segui i Trobat, Gabriel, La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. V.
II. p. 29.
[5] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 17.
Detall del reliquiari
de del braç de
Sant Sebastià de
l’església parroquial
de Sant Miquel de
Llucmajor, que
reprodueix, en certa
manera, el de la
Catedral de Mallorca

[6] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.],p. 17.
[7] Historia General de Mallorca, v. II, p. 904-905.
[8] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 51.
[9] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 153.
[10] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 53.
[11] Furió Sastre, Antoni, Martirologio para las Islas Baleares y Pitiusas. Palma,
1850, p. 214.
[12] Miralles Sbert, José, Las Reliquias y Relicarios... [op. cit.], p. 252.
[13] Muntaner, Lleonard, Sant Sebastià i la pesta de 1652 a Calvià. Calvià,
1999, p. 34.
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LA MÀ ESQUERRA VIGATANA DE
SANT JOAN ALMOINER
A la catedral de Vic, a l’armari-reliquiari que hi ha a la
sagristia major, es conserva la mà esquerra, sense el dit
polze, i un enfilall de denes del seu rosari. Es tracta d’un
dels pocs testimonis que encara resten d’aquest
magnífic exemple del mobiliari religiós barroc,
construït a mitjan segle XVII seguint les instruccions de
l’escultor Josep Vidal.(1) L’armari, en dues portes
amb decoració floral a l’exterior, contenia més de 120
relíquies de diferent procedència i naturalesa,
curosament col·locades en els diferents receptacles i
numerades. L’interior de les portes mantenen, encara, el
sumari d’aquestes que es poden relacionar amb el
número corresponent.(2) Actualment es troba a la
sagristia major del temple però fins a la Guerra Civil
estava col·locat en el reraltar, en un espai de reduïdes
dimensions amb accés per als canonges i preveres de la
Seu vigatana. La destrucció de l‘interior de l’edifici el
juliol de 1936, i la major part del contingut, va respectar
aquest singular moble però no moltes de les
nombroses relíquies que preservava.
Jaime Villanueva al seu pas per Vic, a principi del segle
XIX, per redactar la seva gran obra Viage literario a las
Iglesias de España ja donava testimoni d’haver
presenciat la relíquia entre les quals es trobaven a la
catedral de la ciutat: “Consérvase también la mano
izquierda sin el dedo pulgar de S. Juan el Limosnero, y
una sarta de cuentas con su cruz, ó sea rosario de dicho
santo”. I després d’explicar com havia arribat a terra
vigatana, acabava dient: “La mano se conserva con su
piel y muy firme en su contextura, aunque ya
denegrida”.(3)
Aquestes relíquies les va lliurar el bisbe Cosme de
Uns goigs de 1873 dedicats a sant Joan Almoiner ja

Montserrat, que va presidir la diòcesi vigatana entre

esmentaven la presència de les relíquies a Vic.(4)

1459 i 1473, i que anteriorment havia estat confessor
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del papa Calixte III. L’autèntica de la relíquia havia estat
firmada a Roma pel patriarca de Constantinoble, el 18
de juny de 1456.(5)
El 23 de gener és la festivitat de sant Joan Almoiner.
Amb aquest nom es coneix Joan V d’Alexandria
(segona meitat del s. V, Amathus, Xipre – 619, Xipre) que
va ser patriarca de la ciutat egípcia. Successor del
patriarca Teodor, va ser nomenat per l’emperador Focas
l’any 609. La seva generositat i la pràctica de la caritat
amb els més necessitats li van proporcionar el
sobrenom d’almoiner. La seva intervenció en la reforma
de pesos i mesures, en benefici dels més propis, li va
permetre lluitar contra la corrupció. L’any 616, quan els
perses van atacar Alexandria, es va refugiar a Xipre on
va morir tres anys després.
Notes:
1 Abril, Irene. “La catedral de Vic en època moderna” dins La Catedral de Sant Pere
de Vic. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2019, p. 216
2 Arimany, Joan. “El moble altar-reliquiari barroc de la Catedral de Vic”, Taüll.
[Tarragona]: Secretariat Interdiocesà per a la Custòdia i Promoció de l'Art
Sagrat de Catalunya, n. 45 (octubre-novembre de 2015), p. 34-41
3 Villanueva, Jaime. Viage literario a las iglesias de España. Viage á las Iglesias de
Vique y de Solsona, 1806 y 1807. València: Imprenta de Oliveres, antes de Estevan,
1821, v. 8, pp. 107-108
4 Goigs de Sant Joan Almoiner, patriarca de Alexandria. Barcelona: Estampa de
Frederich Martí i Cantó, 1873
5 Ripoll,Jaume. Breve sumario de las Sagradas Reliquias que se guardan y veneran
en la santa Iglesia catedral de Vich. Publicale D.J.R.V. con algunos documentos que
pueden ilustrar su historia. Vich: Ignacio Valls, 1832, p. 3-4.
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LA INFRUCTUOSA RECERCA DEL COS
DE SANT PERE NOLASC
Sant Pere Nolasc és un sant barceloní de primera
magnitud. La seva visió, en la qual va aparèixer la Mare
de Déu, va propiciar que, junt amb sant Ramon de
Penyafort i amb la complaença del rei Jaume I, fos
fundada l’orde de la Mercè. Mort el 1249 a Barcelona, no
va ser canonitzat fins al segle XVII pel papa Urbà VIII.
El cos de sant Pere Nolasc, tot i la seva rellevància, no és
guardat a cap capella catedralícia ni a la mateixa
basílica de la Mercè; la seva ubicació és ignorada des de
fa segles tot i els intents que es van fer per localitzar-la.
El 1672 ja es va fer un intent de trobar-lo en el claustre
de la seu barcelonina i a la capella de santa Eulàlia. Més
endavant, els mercedaris van cercar-lo al subsòl de
l’església del seu convent (1).
Aquesta ànsia per trobar les restes del sant l’explicava
Joan Amades al seu Costumari català, dient que va ser
enterrat al convent de la Mercè, però que temps

cop a llur convent, van veure que, efectivament, era un

després “es va perdre la noció del punt on es trobava la

cos sant”. Malauradament, com deia el mateix Amades

fossa”. Vet aquí, però, que “una vegada que van

“com que la sostracció no va ésser vista per ningú,

fer-se unes grans obres vora el punt on es creia que

quan van pregonar que havien trobat el cos de sant

estava enterrat, els mercedaris i els dominics tingueren

Pere Nolasc, llurs contraris van demanar-ne proves

gran interès a trobar i emportar-se’n el cos sant cap al

d’autenticitat, i com sigui que no les van poder

convent respectiu”. El folklorista deia que aleshores:

presentar, van dir que era fals”. I resol que “un excés de

“[...] un estol de germans de les dues comunitats van

zel dels germans que vigilaven va desvirtuar el valor de

vigilar les obres de dia i de nit a fi de no perdre ocasió

la troballa” (2).

d’apoderar-se del cos del sant. Un capvespre, vers el
moment en què els obrers que feien les obres anaven a

Posteriorment als primers intents es va repetir la dèria

plegar, els mercenaris que vigilaven el lloc es van

de la recerca i van derivar, en l’àmbit de la literatura,

adonar que prop del punt on treien terra s’endevinava

en un episodi que Antoni Comas definia com “la

un cos que devia ésser el que cercaven. Amb llurs traces

polèmica religiosa més sonada de totes” (3). Els fets

i manyes van allunyar d’allí els treballadors i

van esdevenir durant la dècada de 1780.

distragueren els rivals de comunitat i, en un moment
favorable, van descolgar el cos i se’l van emportar; un

Per una banda, l’any 1781, el mercedari fra Ramon
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l’haurà feta alguna mona.

Soler va tenir la visió meravellosa d’on es trobava el cos

Si fra Soler no pregona

de sant Pere Nolasc i, per altra banda, una carta del
jesuïta Jaume Pedralbes, que ell mateix havia expressat

lo nou secret revelat,

que no fos oberta fins després de la seva mort, indicava

quan en ànec figurat
li va eixir lo Esperit Sant...

on calia cercar les relíquies; la defunció de Pedralbes va
tenir lloc el 1787 i, l’any posterior, la lectura de la

Es lo cas que, estant posat

missiva.

fra Soler en oració,
li va entrar per lo balcó

Comas explicava que les recerques del 1788, com les

un ànec d’allí al costat.

anteriors, no van donar el resultat desitjat i van fer que “

A l’instant, tot espantat,

la gent de Barcelona tingué la impressió que era

pensant ser lo Esperit Sant,

objecte d’una sinistra broma sagristanesca”. D’aquesta

ab humilitat molt gran,

interpretació en van sorgir una sèrie de composicions,

li suplicà per lo cos

la majoria són dècimes, que van ser recollides i que el

de son fundador gloriós,

mateix Comas detalla. No deixaven de mofar-se d’una

i l’ànec li féu: “clan, clan”.

situació que, per la proximitat i durada de les obres, a
alguns veïns els molestava i es reien descaradament de

Quan fra Soler va sentit

les diferents persones que hi havien intervingut, amb

la veu de l’Esperit Sant,

les seves revelacions o en la direcció dels treballs.

digué ad sentiment gran:

L’historiador afirmava que “si no un esperit

-Senyor, no sé llatí;

específicament antireligiós, sí que aquestes

no m’entenc de resumir,

composicions reflecteixen un esperit almenys escèptic,

pues só un pobre frare llec;

tenen un to voltarià i antijesuític” i planteja que “és

no em parleu en llatí ni grec,

potser la primera vegada que ens trobem davant un

parlau-me clar i català...”

tema religiós tractat amb desimboltura i sense cap
mena de respecte, i sorprèn de veure la insistència amb
què els autors empren els termes ‘fanatisme’ i ‘fanàtic’,
tot al·ludint a la dèria dels frares d’aixecar
el terra per trobar el cos” (4).

D’aquestes composicions, de les quals existeixen
diverses edicions en català, castellà i llatí “degueren
tenir molta difusió”, segons Comas, i ell mateix en
proporcionava diversos exemples.

L’exemple més clar d’aquestes afirmacions apareix en

Notes:

el text que Comas titulava Sèrie A, la revelació de fra

1 Comas, Antoni. ”Les corones religioses i els cicles religiosos festius i

Soler. Dècimes, en el qual surt força malparat fra Soler i

satírics. Les excavacions per trobar el cos de sant Pere Nolasc” dins

la seva indicació fabulosa (5):

Història de la literatura catalana. Barcelona: Ed. Ariel, 1964, v. 4, p. 614 615
2 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any. Barcelona: Salvat,

“Enfadat tot Barcelona
de tan llarga excavació,
tem que esta revelació

1950, v. 1, p. 611- 612
3 Comas, Antoni. ”Les corones religioses...” [op. cit.], p. 614
4 Comas, Antoni. ”Les corones religioses...” [op. cit.], p. 615 – 616
5 Comas, Antoni. ”Les corones religioses...” [op. cit.], p. 619
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PECES DE LA VERACREU ORIGINAL TORNEN
A BESALÚ 120 ANYS DESPRÉS DEL ROBATORI
La veracreu de Besalú venerada actualment, important
relíquia entre les quals es troben a Catalunya, és la
substitució d’una més antiga d’origen medieval. El
comte Bernat Tallaferro, el 1017, la va traslladar des de
Roma a la vila besaluenca que pretenia convertir en
centre d’un bisbat. Aquesta preuada possessió havia
de proporcionat un prestigi digne d’una seu diocesana.
Malgrat que els desitjos del comte no van durar gaire
temps, les peces de fusta que suposadament provenien
de la creu on havia mort Jesucrist van esdevenir una
joia objecte de la devoció popular. El segle XIX,
però, acabava amb una pèssima notícia per a Besalú, tal
com descrivia la publicació La Creu del Montseny dos
mesos després:

del reliquiari estaven dipositades en una caixa d’un
magatzem del museu d’Olot. A partir d’aquesta

“Sempre més será dia de trist record per a la comtal
Vila la nit del 4 al 5 de desembre de 1899 en que una
má sacrílega robá la Santíssima Vera Creu, que com he
dit la constituhia una porció molt gran del verdader
Arbre Sant de la Redenció, un deis trossos majors que
Roma havía confiat á la pietat y custodia del
catolicisme espanyol. La pérdua material, lo robo de
una alhaja destinada al culto, constitueix un sacrilegi
abominable; més en lo cas present seria relativament
lo de ménos; lo que subleva fins als cors ménos
piadosos, es considerar la profanació constant á que
veures subjectada una part tant respectable de la Creu
Santa en que Jesus va redimir-nos, pensar que aquella
fusta Sagrada banyada ab la Preciosíssima Sanch del
Redemptor ha de estar en continuat vilipendi y
privada de la adoració que li es merescuda”.(1)
La recuperació s’ha portat a terme a partir de les
investigacions i recerques que es van fer en el marc de
les celebracions del mil·lenari de la veracreu de
Besalú i del seu bisbat, l’any 2017.

Aquests estudis van permetre certificar que les restes

identificació, la regidora d’Acció Cultural, Turisme,
Fires i Festes de Besalú, Vanessa Duran, amb el suport
de la parròquia de la vila i de Joan Balateu van acordar
amb el museu olotí la cessió indefinida.
És així com es poden veure a l’església de Sant Vicenç
de Besalú, lloc d’on es van robar, aquests fragments en
un muntatge que permet distingir allò que encara
resta per trobar.
Les investigacions encara continuen amb la intenció
de recuperar l’element més preuat, la veracreu
romànica (la relíquia ‘Lignum Crucis’, situada al centre
del reliquiari en forma de creu patriarcal). Aquest
‘Lignum Crucis’, robat el 1899, era de grans dimensions
d’entre les veracreus venerades a la cristiandat
i feia 18 cm d’alçada, 15 cm de llargada del braç gran i
12 cm de llargada del braç petit.
Nota:
1 Alsius, Pere. “La Vera-Creu de Besalú”, La Creu del Montseny, n. 46, 4 de febrer de
1900, p. 2
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SANT MARTIRIÀ, COS SANT DE BANYOLES
El passat dimecres 16 de desembre, el monestir de
Banyoles va acollir la presentació del llibre Sant
Martirià, cos sant de Banyoles, de la Dra. Francesca
Español, que forma part del número 22 de la
col·lecció Quaderns de Banyoles. Aquest volum
aplega tot el valor que ha tingut per a Banyoles la
presència en la devoció popular i la veneració per
sant Martirià. L’especialitat de l’autora acompanya el
lector per les diferents representacions artístiques,
sobretot reliquiaris, amb les quals s’han representat o
han acollit les seves relíquies. Com no podia ser
d’altra manera, s’hi tracta l’arqueta gòtica de sant
Martirià, robada farà quaranta anys i recuperada peça
a peça fins a la seva restitució. Aquesta lenta però
progressiva restitució comença a partir de la
localització que la mateixa autora, el 1997, va fer de
dues de les peces robades a la casa de subhastes
Sotheby's de Londres.

EL TRESOR OCULT.
LA CREU DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquestes diades, el Museu Episcopal de Vic ha editat
un nou llibre que ja forma part de la seva interessant
edició bibliogràfica. En aquest cas, com en d’altres
ocasions anteriors, la temàtica està relacionada amb
una de les exposició de producció pròpia.
De finals d’octubre de 2017 a principis d’abril de 2018,
l’exposició “El tresor ocult: la creu de Sant Joan de
les Abadesses” mostrava la riquesa d’una peça
d’orfebreria d’època gòtica feta amb metalls
preciosos i acolorits esmalts, i com es feien aquests

En el llibre que ara veu la llum, de 142 pàgines, en

tipus de peces.

català, s’hi recull el profund estudi que es va fer de la

La sorpresa (d’aquí el “tresor ocult”) en la fase de

creu que cobria diferents aspectes (antecedents

conservació i restauració, que es va fer els anys

tipològics i formals, paral·lels, estil, tècniques

anteriors, la van tenir en produir-se una descoberta

artístiques i anàlisi de materials, relíquies i

singular en alguns dels medallons de relíquies

funcionalitat litúrgica) i noves dades aportades amb

cobertes d’antics teixits de procedència llunyana.

posterioritat.
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TOT FESTEJANT
LES‘INVENCIONS’ I ‘TRANSLACIONS’ DE RELÍQUIES
Els vells calendaris tradicionals recollien algunes

Les dues festivitats més destacables del calendari

festivitats directament relacionades amb relíquies.

anual, celebrades a Catalunya i a tota la cristiandat,

Aquestes eren a part d’aquelles dates en què es

són dues invencions: la de la Santa Creu, el 3 de maig, i

commemorava i es feia memòria del sant o la santa.

de la del cos de sant Esteve, el 3 d’agost. Aquesta

La ‘invenció’ i la ‘translació’ eren les dues paraules que

darrera data ha permès que algunes de les nombroses

especialment formaven part, al marge del seu significat

parròquies que tenen el protomàrtir com a titular

general, dels relats sobre relíquies. El Diccionari

poguessin celebrar la festa major a l’estiu i no el 26

català-valencià-balear d’A. M. Alcover i F. de B. Moll

desembre, data pròpia del sant. Com es pot veure en

proporciona el significat d’aquests dos mots i especifica

el quadre adjunt, n’hi ha moltes d’altres de motiu

el sentit en aquest àmbit i en cadascun aporta un

totalment associat a l’Església del país.

exemple ben escaient per a la temàtica:

L’exemple: la translació del cos de sant Sever
Invenció: Acte de trobar (una cosa que estava

Un cas ben escaient per comentar les translacions de

oculta).

cossos és el de sant Sever. En la figura d’aquest sant

Translació: Acció i efecte de traslladar.

es barregen dos personatges, ambdós amb càrrec de
bisbe de Barcelona, i es creuen relats fabulosos. El

La importància que adquiria un fet d’aquestes

primer Sever, suposat màrtir de l’època de

característiques per a la comunitat de fidels era tanta

l’emperador Dioclecià (principi del segle IV), va morir

que mereixia ser recordada any rere any. A més, caldria

d’un clau clavat al cap a la zona de Sant Cugat del

sumar-hi aquells casos en què la data de l’arribada de

Vallès quan fugia dels seus perseguidors; pel camí, diu

les relíquies a una població passava a ser declarada la

la llegenda pietosa, es va trobar amb sant Medir que

festa major i el titular de les restes sacres, protector i

plantava faves i que també va ser víctima de les

intercessor del lloc.

armes paganes. El segon Sever, veritable prelat .
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barceloní, va ocupar el càrrec entre el 615 i el 633,

extreure un os de l’anca, cinc dents, un queixal amb

imposat pel rei visigot Sisebut. (1) La tradició va

un bocí de galta, una peça del crani i nou claus de

prendre força i va fondre els dos personatges, donant

ferro (que havien estat, suposadament, l’arma que

preferència a la narració més fantàstica,

l’havia mort). Les relíquies es van dipositar en un

tot redactant unes actes de martiri i situant el cos del

arqueta i, en acurada processó encapçalada pel rei,

bisbe al monestir vallesà on l’haurien enterrat els

van ser conduïdes fins a la catedral de Barcelona.

cristians de la zona. La translació es commemorava a

Segons afirma Joan Valero, basant-se en Chroniques

la diòcesi de Barcelona en el darrer diumenge de juliol

de Espanya, de Pere Miquel Carbonell d’inicis del segle

o primer d’agost. Realment, però, va tenir lloc

XVI, la processó fou tan solemne que es prolongà

el 3 d’agost de 1405. El cos del sant es va conduir fins a

durant dues jornades. (2)

la catedral de Barcelona. Aquest viatge pòstum es va
deure a la intercessió del suposat bisbe
màrtir davant els precs del rei Martí I l’Humà quan li

Hi ha diverses representacions d’aquest esdeveniment

havien de tallar una cama. El monarca, en agraïment,

que, pel seu ressò, devia gaudir d’una gran

amb el desig de tenir el seu sant protector més

majestuositat. Una d’aquestes és a la capella del

a prop i per la seva major glòria, va procurar que el

mateix sant Sever de la seu de Barcelona, la primera

papa Benet XIII concedís el trasllat. Així, diuen les

que pertany al mur transversal esquerre de l’edifici.

cròniques que els delegats del rei es van personar

S’hi pot veure el retaule barroc realitzat per Francesc

al monestir de Sant Cugat i allà se’ls va obrir l’arca de

Santacruz, cap al 1683, construït per Jacint Trulls, i

plata, amb dues més a l’interior de diferents materials,

Agustí Llinars segons indicacions de Pere Serra i ,

on reposaven les restes. En van

posteriorment, daurat per Par Llorens (3).

Escena del bancal del retaule
de Sant Sever a la catedral de Barcelona
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Està compost per tres cossos amb tres carrers i la

cap sinó cosit a l’espatlla, i nota’s, que prop de la

predel·la. A la part central d’aquesta predel·la, sota

reina va un rei que porta corona al sombrero, qui era

mateix de la figura del bisbe, hi és representat el

lo rei don Martí de Sicília, fill del nostre rei don Martí

trasllat del cos de sant Sever des de Sant Cugat.

d’Aragó, i no se li veuen macers davant, perquè

Precisament, un estudi de Joan Valero (4) conté una

encara que era primogènit, emperò no era rei nostre”.

descripció de la predel·la dictada per Esteve Gilabert
Bruniquer en el segle XVII (5):
"[...] en l’altar de Sant Sever en la seu, on és pintada
la solemne professó de la translació del sant cors de
Sant Sever, que fou a 4 d’agost 1405 (pintura antiga
de 200 anys) on se veu que lo rei don Martí i los
consellers porten les vares del tàlem, cobert lo rei ab
lo sombrero i corona real, i coberts los consellers ab
ses gorres, i davant del cors sant, van quatre macers
o verguers, ab ses maces altes, que serien los dos del
rei i dos dels consellers, i darrera va la reina ab sos
dos macers; i tots los dits macers van ab les rodanxes
que diem, al cap, que seria l’hàbit o insígnia del
verguer o del macer; i que ço etiam, davant del rei o

Notes:
1 Martí, Josep M; Rich, Anna. “Sever, sant i màrtir” dins Diccionari d’història
eclesiàstica de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya; Claret,
2001, vol. 3, p. 442
2 Valero, Joan. “Pere Torregrossa, Pere Jalopa i la capella de Sant Sever de la
catedral de Barcelona” dins Lambard. Estudis d’art medieval, vol. XXI (2010), p. 160
3 Barral, Xavier. Les catedrals de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, p. 50
4 Valero, Joan. “Pere Torregrossa...” [op. cit.], p. 165
5 Bruniquer, Esteve Gilabert. Relació sumària de l’antiga fundació i cristianisme
de la ciutat de Barcelona i de l’antic magistrat i govern dels magnífics consellers
i altres coses d’honor i bellesa de la ciutat. Barcelona, 1871, p. 37-38. Aquesta
descripció va ser recuperada a: Agustí Duran i
Sanpere a: «Un retaule de Sant Sever,
exiliat i repatriat», Barcelona i l
a seva història. L’art i la cultura.
Barcelona: Curial, 1975,
pp. 339-340.

reina anaven coberts, i d’aquí haurà restat lo nom
que els diuen avui, caperó; si bé ara no el porten al
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259.- Fruitós, bisbe de Tarragona, i els seus diaques

1652.- Es porta a terme una gran processó, sense saber-

Auguri i Eulogi són arrestats i conduïts davant d’Emilià,

se la causa, que porta les relíquies de sant Eudald al

governador de la província de la Tarraconense. Serien

monestir de Ripoll des de la seva església titular

condemnats a mort i la pena es portaria a terme cinc
dies després 615.- S'inicia un concili al qual assisteixen

1711.- Beatificació de Salvador d’Horta, frare llec

catorze bisbes a convocatòria del metropolità Eusebi,

franciscà, per Climent XI

arquebisbe de Tarragona
1722.- El Vaticà emet el decret que atorgava l’extensió i
941.- El vescomte de Berguedà Onofre i la seva esposa

l’ofici diví i la missa propis de sant Bernat Calbó

Guinedella donen unh alou “al senyor Déu i la seva mare

concedits, prèviament, a l’orde del Císter per tal que es

santa Maria del monestir de Serrateix i de sant Urbici

poguessin celebrat a Vic

màrtir, que reposa en la seva present església”
1770.- Arriben a la ciutat de Mataró, per mar, les
1032.- Quarta consagració de l'església de Santa Maria

relíquies insignes del màrtir sant Felicià que havien

de Ripoll presidida pel bisbe Oliba acompanyat dels

estat donades pel Vicari general de Roma, Marc Antoni

bisbes Berenguer d'Elna, Wifred de Carcassona, Guadald

Colonna, al definidor general dels caputxins, Fra Fèlix

de Barcelona i amelí d'Albi; hi assistia, també, el Guifré,

de Martorell, que havien estat extretes de les

comte de Cerdanya, germà del bisbe Oliba.

catacumbes romanes de Poncià.

1112.- El comte de Barcelona, Ramon Berenguer, i el

1803.- El papa Pius VII concedeix permís per celebrar la

bisbe Ramon Guillem consagren l'església de Santa

festa la invenció de les sagrades relíquies dels Sants

Maria de Terrassa gairebé al mateix lloc on hi havia

Màrtirs, Llucià i Marcià, de Vic

l'antiga catedral d'Ègara. A l'altar major s'hi dipositen les
relíquies de sant Sever, sant Valentí i sant Julià.

1878.- El bisbe de Vic encapçala una processó amb els
Sants Màrtirs, Llucià i Marcià, al santuari de la Gleva

1437.- El comte de Pallars i Conestable d’Aragó reforça
els privilegis dels aplegadors de la Confraria d’Ivorra

1888 . Canonització del beat Pere Claver, prevere

encarregada a enfortir el culte i record del miracle

jesuïta, per Lleó XIII

eucarístic del Sant Dubte esdevingut el 1010
1974.- Canonització de la beata Teresa de Jesús Jornet,
1622. L’arxiprest Sebastià Illa reconeix la Sagrada Forma

fundadora de les Germanetes dels Ancians

del Santíssim Misteri del Sant Joan de les Abadesses

Desemparats, per Pau VI

que queda dividia en cinc partícules
1980.- El bisbe de Vic, Ramon Masnou, permet
1624.- S’aixeca acta de donació que fa Salvador Riera a

l’obertura de l’arca de les relíquies de sant Eudald de

la parròquia de Vilassar de Dalt de les relíquies de

Ripoll per fer-ne un estudi antropològic, el més detallat

diversos Sants Màrtirs que havia obtingut a Càller

fins al moment.
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SANTORAL TRADICIONAL

1

18

Sant Concordi, màrtir, venerat`al monestir de Sant Pere de

Sant Jaume Hilari, màrtir, germà de La Salle

Besalú
20
2

Sant Sebastià, màrtir, venerat a Mallorca, Barcelona i amb

Sant Blidulf, abat, de suposada vinculació amb Tarragona

relíquies al convent dels trinitaris calçats de Lleida

Festa de les Santes Relíquies a Sant Martí de Maldà
21
3

Santa Agnès, verge i màrtir, venerada a la Seu de Manresa

Sant Daniel, màrtir, amb relíquies venerades a la Parròquia

Sant Fruitós, bisbe i màrtir, sant Auguri, diaca i màrtir, i Sant

Major de Santa Anna de Barcelona

Eulogi, diaca i màrtir, venerats especialment a Tarragona on
tenen relíquies a la catedral

5
Sant Flamidià, màrtir, venerat al monestir de Sant Miquel de

22

Cuixà, al Conflent

Santa Aquilina, sant Oronci, sant Vicenç, i sant Víctor,
màrtirs, venerats especialment a Girona

6
Sant Ramon de Blanes, frare mercedari, venerat a l’orde de la

23

Mercè

Sant Joan Almoiner, confessor, amb relíquia a la catedral de
Vic

7

Sant Francesc Gil de Frederic, màrtir, frare dominicà

Sant Ramon de Penyafort, confessor, amb sepulcre a la
catedral de Barcelona

24
Sant Plàcid, màrtir, amb relíquies venerades a Cambrils

10
Sant Pere Orsèol, que havia estat dux de Venècia, venerat al

27

monestir de Sant Miquel de Cuixà, al Conflent

Sant Mer, abat, venerat especialment a Banyoles
Sant Teodosi, suposat segon bisbe de Barcelona

12

Sant Enric d’Ossó, prevere, fundador

Sant Nazari, confessor, venerat al monestir de Sant Miquel de
Cuixà, al Conflent Sant Victorià d’Assan, abat i confessor

28
Sant Carlemany, antigament venerat a la catedral de Girona

14

Sant Tirs, màrtir, venerat especialment al monestir de Sant

Sant Ephis, màrtir català fill de Càller

Esteve de Banyoles on conservaven una mà

16

29

Sant Honorat, bisbe d’Arlés, venerat a Barcelona i amb el cos al

Sant Pere Nolasc, confessor, fundador de l’orde de la Mercè i

convent carmelita de Perpinyà

venerat especialment a Barcelona

17

31

Sant Antoni, abat, venerat arreu de Catalunya

Beat Bernat de Travesseres, màrtir, frare dominic, venerat a la

Sant Sulpici, bisbe i confessor, venerat al Conflent

Seu d’Urgell
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