A LA RECERCA DE LA RELÍQUIA PERDUDA
RELÍQUIES AL TERRITORI: La Garrotxa (2)
RELÍQUIES MARIANES
MISCEL·LÀNIA DE RELÍQUIES: 'beata' Anna Maria Antigó de
Perpinyà, sant Narcís de Girona i sant Pere Claver de Verdú.
I amb les seccions habituals

2

SUMARI

Editorial

p. 3
Dossier: A LA RECERCA DE LA RELÍQUIA PERDUDA

p. 4
Relíquies al territori: LA GARROTXA (2)
p. 27
Relíquies marianes:

p. 35
- EL MANTELL DE LA MARE DE DÉU DE LLUC DE MALLORCA
- LA MIDA DE LA SANDÀLIA DE LA MARE DE DÉU
- RELÍQUIA ASSOCIADA A L'APARICIÓ DE LA MARE DE DÉU DE LA
MERCÈ A CRISTÒFOL COLOM EL 1495 A SANTO DOMINGO
Miscel·lània
p. 46
- RELÍQUIES DE LA 'BEATA' ANNA MARIA ANTIGÓ DE PERPINYÀ
- RELÍQUIES DE SANT PERE CLAVER DE VERDÚ
- RELÍQUIES DE SANT NARCÍS DE GIRONA
Reliquiari: ELS SEPULCRES DE SANTA MARIA DE CERVELLÓ
p. 55
Relíquies són notícia

p. 56

Aquestes imatges i la de
portada són obra original

Agenda
p. 57

del dissenyador gràfic,
il·lustrador i gestor
cultural POL ROBLES

Santoral tradicional català
p. 58

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

3

EDITORIAL

NOMÉS FA UN ANY...
Un any és un període relativament curt. Per suposat s’ha de contemplar segons les circumstàncies
i el motiu. Per les condicions que permeten fer realitat aquesta revista RELIQUIAE SANCTORUM
IN CATALONIA, malgrat que només sigui digital, és un termini que mereix fer una aturada i mirar
enrere. La decisió de fer-la realitat es va prendre el 21 d’agost de 2020, ja de fosc, i es va anunciar –més com
un desig que no pas com un projecte factible- a les xarxes socials. L’endemà, l’aposta ja es posava en dubte
per arriscada. Dissortadament, un periodista massa atent va precipitar la determinació. Havia vist la
comunicació del dia anterior i desitjava saber-ne més per escriure un article en un mitjà local digital. Era el
moment decisiu: fer un pas enrere i desmentir allò anunciat o assumir el risc. La temptació era gran i la
inconsciència també. Una cosa va portar l’altra.
En aquest període, la revista ha aparegut vuit vegades (inclosa la present). La dada representa que, de
mitjana, ho hauria fet cada 45 dies; és a dir, cada mes i mig. El compromís inicial era una periodicitat
bimestral. El desajust prové dels dos números especials (Nadal i Setmana Santa). Aproximadament, el
resultat global és d’unes 350 pàgines dedicades a les relíquies de sants a Catalunya.
La xifra més important, sense dubte, són els més de 270 subscriptors i subscriptores que han mostrat la
seva simpatia i el desig de rebre-la. Tant de bo que també hagi merescut la seva estima. Moltes gràcies.
La majoria dels articles no van signats. La raó per la qual no ho estan ha generat interès i preguntes de
lectors. La resposta és simple: els articles no signats són escrits per qui ho fa sota aquestes línies. Per no
repetir freqüentment s’obviava el nom, però ara aniran signats com a ‘redacció’.
Fins ara, només aquells articles que són aportacions de col·laboradors externs, de gran interès i qualitat,
porten la signatura corresponent. Precisament, en aquest número es poden llegir textos de diferents
col·laboradors que, amablement, han cedit els fruits de la seva labor dissenyadora, investigadora i
redactora. Jordi Llabrés, en aquesta i en ocasions anteriors, ens permet conèixer les relíquies de Mallorca.
La portada és una obra original i genial de Pol Robles. Irene Llop i Núria Sadurní ofereixen la curiosa
història de la desaparició i aparició del Cos Sant o Sant Infant de Casserres. Toni Donada permet reproduir
els seus magnífics dibuixos. I Gema Baladas ha assumit bon part de la correcció ortogràfica. A totes i a tots
els agraeixo molt sincerament la seva confiança, generositat i complicitat.
El mateix que s’esmenta dels articles passa amb l’autoria de les fotografies. Per altra banda, però, quan les
il·lustracions són extretes de publicacions, s’intenta donar un tractament infogràfic que mostri aquesta
condició. La publicació d’aquest material es gestiona com els textos, es demanen els permisos corresponents
quan així és necessari i se n’anota la procedència.
D’ara endavant, amb la mateixa voluntat, les mateixes condicions d’enviament gratuït i la mateixa il·lusió del
primer dia, serà confeccionada aquesta modesta revista. Serà, també, amb el moviment pendular entre la
divulgació i el rigor acadèmic. Per aquesta darrera condició es procura proporcionar la procedència de la
informació que permet, si es vol, aprofundir en les temàtiques a les quals fan referència.
Joan Arimany i Juventeny
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LA RECERCA DE LA
RELÍQUIA PERDUDA
Redacció.- La història de les relíquies de sants, a més
d’aquella que fa referència al relat hagiogràfic dels
seus titulars i de les mostres de devoció, sol comptar
amb

diversos

casos

de

pèrdues,

robatoris

i

desaparicions. Sortosament, també, es pot esmentar
la seva recuperació de retorn al culte.
A l’edat mitjana eren molt freqüents –o almenys això
expliquen les llegendes que han arrelat i perduren– els
anomenats furta sacra, és a dir, el robatori pietós. El
precedent que devia marcar les accions posteriors, per
la fama que va adquirir, podia haver estat el trasllat
del cos de sant Vicenç. L’any 863, dos monjos de
Castres (Llenguadoc) van sostreure’l de València i el
van dur a Saragossa, on van fer estada, i després van
passar per terres de la futura Catalunya.
Aimó, monjo de Saint-Germain-des-Prés, en la Història
de la invenció i translació del cos de Sant Vicenç des
d’Hispània al monestir de Castres (1) va detallar aquest
viatge. En un document que representa, en alguns
casos, la primera referència escrita de les diferents
poblacions catalanes va explicar on va fer parada el
trasllat de sant Vicenç. La primera parada va ser a
Balaguer i va qualificar aquest lloc d’oppidum, o sigui,
de recinte fortificat, que era un nucli musulmà proper
a la frontera cristiana. Al seu pas per Berga, per Berga

Sembla com si aquesta història del monjo Aimó

castellum, el sant va guarir un tolit (2). A Alp, on

hagués encomanat, a partir de la seva difusió pels

segurament les relíquies devien arribar a través del

monestirs de les terres dels comtats catalans en plena

pas natural de Coll de Jou, les relíquies es van dur a

formació, el desig d’aconseguir relíquies de sants de

l’església de Santa Maria, que, des de poc després,

llocs ben llunyans a les seves seus o que en quedés en

seria dedicada a Sant Pere (3). Finalment, i com a

el record la gesta d’un furt pietós. El 978, entre d’altres

darrera etapa catalana, el seguici va passar per Llívia,

exemples, els monjos de Ripoll s’emportaven les restes

on també es van obrar miracles en el seu camí cap a

de sant Eudald d’Acs, al País de Foix, i les conduirien

Carcassona amb destinació a Castres.

fins al seu monestir.
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A les darreres dècades del segle passat, cal comptar
amb algun robatori de gran repercussió mediàtica,
com l’atribuït al conegut com a Erik el Belga
respecte a l’arqueta gòtica de sant Martirià de
Banyoles.
Ocasionalment,
d’acurades

algunes

investigacions

vegades
i

en

després

d’altres

per

casualitats, s’han pogut recuperar materialment i
simbòlicament

(tot

identificació

contextualització)

i

representant

una

correcta

peces

que

es

donaven per perdudes o que, simplement, se
n’ignorava la procedència.
En aquest reportatge s’aporten quatre d’aquests
casos, que, a tall d’exemple, han tingut lloc en les
darreres dècades.

Notes:
1 El text sencer, en llatí, d’aquest document es pot
trobar a: Saxer, Victor. Saint Vincent, diacre et
En el transcurs dels segles, el robatori de relíquies en

martyr. Brussel·les : Societé des Bollandistes, 2002,

moments de conflicte bèl·lic esdevenia una mena

p. 317 – 353. Els paràgrafs relacionats amb les

d’apropiació del símbol identitari de la comunitat

poblacions catalanes són a les pàgines 330 a 333

atacada: el 1470, les tropes franceses van deixar

2 Santandreu, M. Dolors. “Castell de Berga” dins

Camprodon sense les restes de sant Patllari durant

Catalunya

catorze anys; el 1839, els carlins es van endur sant

Enciclopèdia Catalana, 1996, v. 12, p. 122

Patllari a Berga, on estaria un any.

3 Delcor, Maties. “Sant Pere d’Alp” dins Catalunya

Malauradament,

també

hi

ha

exemples

de

desaparicions definitives, especialment per la Guerra

romànica:

Enciclopèdia Catalana, 1996, v. 7, p. 75

els segles propers els lladres ja valoraven més el
material dels reliquiaris que la significació religiosa del
seu contingut.
En d’altres ocasions, els mateixos fidels ocultaven les
relíquies davant el perill de la temuda pèrdua. A
Catalunya, la Guerra Civil espanyola (1936-1939) va
representar un moment molt crític per a moltes
relíquies centenàries. L’incendi i la destrucció del
mobiliari de moltes esglésies, així com la sostracció de
d’ús

litúrgic,

van

anar

acompanyats

Berguedà.

Barcelona:

romànica: La Cerdanya / El Conflent. Barcelona:

del Francès (1808-1814), de molts reliquiaris. I és que en

peces

El

de

l’eliminació, la fosa o l’espoli de reliquiaris de gran
mèrit artístic.
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Redacció.- La tradició explica que santa Càndia era

La devoció a santa Càndia es va mantenir ben viva. A

una donzella romana que fou martiritzada durant les

partir de 1826 i fins a la destrucció a l’inici de la Guerra

persecucions decretades pels emperadors romans i

Civil, el 1936, era venerada una imatge amb la figura

que se la va enterrar al cementiri de santa Ciríaca de

jacent de la santa; fins i tot el 1827 es va editar un full

la via Tiburtina de Roma.

de goigs. Després de 1939, l’anterior imatge jacent va

Les relíquies òssies de la santa, acompanyades d’un

ser reemplaçada per una de nova, encara existent.

vas de vidre amb restes de la seva sang, van arribar
a la població prioratina el 25 de setembre de 1774.

Es va localitzar l’urna

Havien estat lliurades pel vicari general de Roma

emparedada el 1812

després que el papa Climent XIV hagués donat el
permís d’extreure-les del cementiri de santa Ciríaca

El fet excepcional va tenir lloc el 1960 quan, després de

de la via Tiburtina. Es van col·locar a l’antiga església

l’estudi de diversos documents de l’arxiu parroquial, es

del Castell fins que, entre 1792 i 1793, es va construir

va

una capella dedicada a la santa al nou temple

setembre, l’arxipreste, el coadjutor i el sagristà van

parroquial de Santa Maria de Falset.

localitzar el lloc precís on hi havia la caixa després de

El 1810, les tropes franceses van profanar el temple

fer un forat al mur. D’allà en van extreure una arqueta

però les restes van ser salvades de la destrucció. Dos

de fusta que formava un prisma rectangular de 74 cm

anys després, es van retornar a l’edifici eclesiàstic,

de llargada, 42 cm d’amplada i 37 cm d’alçada. A

però sense tenir prou seguretat que fossin les

l’interior, entre d’altres elements, hi havia les restes

autèntiques, no es van posar a veneració i es van

òssies que se suposaven que eren de santa Càndia. En

tapiar en un dels murs. El 8 de setembre de 1877 es

destacava, també, el vas de vidre que contenia la sang

van inspeccionar però no es va trobar cap document

del cos de la santa i que l’havia acompanyada des de la

que les acredités i es van tornar a l'amagatall.

sepultura.

localitzar

l’urna
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Així, i després de més gestions, l’Església va
reconèixer que, efectivament, s’havien recuperat les
relíquies de santa Càndida venerades abans de 1810.
Les analítiques que es van fer a les suposades

El 7 de setembre de 1961, van ser traslladades al

relíquies

temple parroquial amb gran cerimonial.

van

proporcionar

les

dades

que

s’esperaven amb delit: eren ossos humans que

Per a aquesta ocasió, es va elaborar una artística

pertanyien a un mateix individu, l’antiguitat dels

arqueta en què, a la cara anterior, es va incorporar el

quals confirmava que havia viscut en els primers

text següent, en llatí: “Concedim el sagrat cos de

segles del cristianisme, que era de sexe femení i que

santa Càndida i un vas de vidre amb sang vessada al

va morir entre els 12 i 13 anys. Tot plegat, amb gran

poble de la vila de Falset, diòcesi de Tarragona”. A la

goig dels presents, ja que era informació que

cara posterior, s’hi va fer constar: “Patrona d’aquest

concordava amb la biografia atribuïda a la santa.

poble, sigueu sempre nostra salvació i protecció”.

Imatge de santa Càndia
elaborada després de la
Guerra Civil. Autor
desconegut.

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

8

DOSSIER

Redacció.- La presència de les relíquies atribuïdes a

Les restes són citades per primera vegada el 1554 en

l’anomenat Cos Sant o Sant Infant del monestir

la visita que va fer al monestir el vicari general del

benedictí de Sant Pere de Casserres (Osona) té un

bisbat de Vic, Segimon Farreres, quan va anotar la

origen llegendari. A finals del segle X o principi del

relíquia que va considerar en primer lloc: “[...] en una

segle XI, va néixer un nen d’una família noble de la

capsa de fusta pintada hi va trobar els ossos d’un

Catalunya medieval, potser de la casa de Cardona

nen [...]. Segons li va explicar el sacerdot del

(segons la versió més divulgada), de la de Tavertet o

monestir: [...] es guarden com a relíquies les restes

de la de Savassona. Quan només tenia tres dies ja va

del dit infant.”(1)

parlar i va fer-ho per indicar que moriria passats

Pere Gil ja va incloure el Cos Sant, a inicis del segle

trenta dies i com s’havia de procedir amb les seves

XVII, en el foli 44 r-v de la seva obra inèdita, entre les

restes. Havien de lligar-les a un cavall i deixar-lo

“Vidas dels sants de Cathaluña que foren naturals o

caminar al seu aire fins que, exhaust, s’aturés; allà

visqueren o moriren en ella, o las reliquias principals

havien de fundar-hi un monestir.

dels quals se troban en Cathaluña, extensament

El lloc on va caure l’animal va ser l’extrem d’una

referides”. El va esmentar com al “benaventurat

península formada per un meandre del riu Ter on,

Infant que esta en lo monastir de Sant Pere de

segons les ordres del nen, es va construir el cenobi.

Casserres del Orde Cluniacense, en lo bisbat de

Les relíquies eren venerades a la mateixa església de

Vic.”(2)

Sant Pere i van restar-hi, tot i estar gairebé dos

El P. Bernat Bolós (3) de la companyia de Jesús (a

segles abandonada per la comunitat, fins al 1966;

qui pertanyia el monestir des de finals del segle XVI)

aleshores va ser sostret i a finals de la dècada de

va visitar el cenobi el 1736 i va anotar les relíquies

1980 fou retornat a la família que posseïa Casserres

que s’hi veneraven, d’entre les quals destaca la de

en propietat. Molt deteriorat, el cos encara és

l’infant:

conservat
propietaris.

a

la

casa

pairal

d’aquests

antics
“En lo mateix Armari (encara que antes estava en
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un Sacrari baix de la Imatge de San Pere Apòstol)

A una banda de l’absis de l’església es pot veure

està una Relíquia molt prodigiosa y venerada per

l’encaix de l’armari on van restar les restes del Cos

tots los pobles vehins, los qual acuden en processó

Sant o Sant Infant durant uns segles.

formada per implorar de Déu lo alivio per medi de

Després de l’expulsió dels jesuïtes, el 1767, el

aquell innocent, y en especial per falta de aygua, la

monestir va ser venut a propietaris particulars tot i

qual han logart sempre que algun lloch ha buscat

que encara mantenia cert lligam amb l’Església fins

en aquell Santuari lo patrocini . Aquesta relíquia és

a mitjan segle XIX. A partir d’aleshores va caure en

un miñonet sencer, que segons la estatura, era de

un període d’abandonament que, puntualment, va

pochs días, y segons la universal tradició, de sols

rebre el suport institucional, com l’any 1931 quan va

tres días [...].”

ser declarat monument historicoartístic nacional.
La Guerra Civil va estroncar qualsevol mesura de

Després de relatar la llegenda relacionada amb la

conservació per part de la Generalitat republicana i

fundació del monestir, Bolós va descriure les restes

no va ser fins a la dècada de 1950 que es van prendre

amb més detall:

les primeres mesures de conservació. Les millores

“Al costat del dit Inocent se troba se una mà, que la

d’accés a principi de la dècada de 1970 van propiciar,

mateixa tradició diu, que és la mà de la devotósima

dissortadament, que el temple fos lloc d’atracció per

Bescomtessa Ermetrudes, sa mare; però en dita mà

a tota mena de gent, estudiosos de l’art però també

no hi ha sinó els ossos units, de manera que apar,

de persones crèdules de la màgia i altres pràctiques

dia de Marfil, tenint lo Innocent las mans, peus y

esotèriques. Aquesta presència incontrolada va

altres

provocar, encara més, la degradació dels edificis i,

pars

tan

enteres,

que

causa

espant

y

admiració, avent passat més de set cents y trenta

especialment, de l’església.

anys: però no he pogut averiguar com ni de quina

L’any 1991, després de l’acord amb la família

manera se aportà, y posà la mà en compañia del

propietària, el Consell Comarcal d’Osona va adquirir

Miñó.”

el monestir i el territori adjacent. La implicació

El Cos Sant era invocat contra la sequera per la gent

institucional

de la rodalia del monestir; en aquestes ocasions es

consolidació dels edificis, i els va adequar per a ús

transportava l’urna fins a la llera del riu Ter. També

cultural. El juliol de 1998 es va inaugurar el recinte

se’l reclamava contra la tartamudesa i la sordesa

que, des d’aleshores, rep una gran quantitat de

dels infants.

visitants.

va

permetre

la

recuperació

i

Altar de l'església de Sant Pere de
Casserres amb l'armari, al fons, on
es guardava l'arqueta del Cos Sant.
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Què va passar a les relíquies del Cos Sant en aquest darrer i llarg període? Ho va explicar Víctor Pallàs, membre
de la família propietària de Sant Pere de Casserres en un llibre molt interessant.(4) D’aquesta obra en reproduïm
el resum que en van fer les historiadores Irene Llop i Núria Sadurní (5):

Desaparició i recuperació del Cos Sant
Durant segles, el Cos Sant va restar al monestir de Casserres, dipositat en una arqueta
a l’absis central de l’església. Però a finals de l’any 1966, el Cos va desaparèixer. Anys
després, a finals dels vuitanta, els propietaris del Pla de Roda van rebre una trucada, i
dos homes van anar a la casa amb una capsa blanca: es tractava de l’arqueta i el Cos
Sant, més malmesos, però el van rebre mitjançant el secret de confessió.
Durant uns deu anys, no van saber-ne res més, només que s’havia recuperat la relíquia
més coneguda i significativa del monestir. El fet de guardar-se a la casa dels propietaris
va garantir-ne una conservació en bones condicions, ja que en aquells anys, el
monestir era objecte de misses negres i no era un lloc massa segur.
A mitjans dels anys 90, la casualitat va permetre desvetllar el misteri. Arran de la visita
de qui aleshores era l’alcalde de les Masies de Roda, en Quiquet Ribes, amb en Lluís
Poblet, per parlar del projecte del monestir al Consell Comarcal, es va ensenyar
l’arqueta i, de forma fortuïta, va aparèixer un cilindre de vidre segellat amb lacre que
contenia un paper enrotllat que deia: “Història autèntica de la presència aquí d’aquest
Cos Sant”. Estupefactes, el van obrir i van aparèixer quatre fulls de paper enrotllats, tres
de mecanografiats i un d’imprès, en els quals s’explicava com havia anat el robatori del
Cos Sant i perquè s’havia retornat, explicat per un dels autors materials poc abans de
morir.
L’autor de l’escrit explicava que la idea d’apropiar-se del Cos Sant havia sorgit després
d’un sopar a Can Bartomeu. L’any 1965, parlant de la relíquia i la seva llegenda, van
escriure i van fer imprimir uns goigs, i el mes d’octubre de 1966 organitzaren un altre
sopar, durant el qual van fer una cerimònia (a mig sopar, “s’apagaren els llums, es
sentiren uns trucs a la porta de la cuina i s’obriren unes portes. Un fantasma disfressat
d’àngel entrà a la cuina, i il·luminada solament pels ciris dels canelobres de damunt la
taula i la llenya que cremava a la llar de foc, portant a les mans l’urna del Cos Sant;
s’acostà a la taula, la va deixar i va retirar-se. Tots estàvem bastant esverats”), van fer
gresca i van pujar el cos sant a l’oratori. Van decidir fer un altre sopar per quedar com
retornar-lo però, en comptes d’això, li van prendre el pèl: va presentar-se un senyor
dient que era el secretari del bisbe de Vic i que volia parlar de la desaparició d’una
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relíquia molt venerada... davant les facilitats que hi va donar, es va destapar que no era
realment un sacerdot, i el van convèncer de no retornar el cos. I així va restar a Can
Bartomeu fins que, abans de morir, en secret de confessió, va decidir retornar-lo. Per
tant, durant molts anys l’arqueta i el cos van restar al Maresme, ja que el mas
Bartomeu es troba a Cabrera de Mar, però també va estar un temps a la finca veïna de
Can Lladó; tot i que semblava que també va ser portat al cementiri de les Corts de
Barcelona, tapiat en un nínxol durant uns anys, semblaria que en realitat estava a la
galeria porxada de l’oratori de Can Bartomeu.
Irene Llop i Núria Sadurní

Restes i arqueta del Cos
Sant de Sant Pere de
Casserres, Any 2010

Notes:
1 Pladevall, Antoni. Sant Pere de Casserres o la presència del Cluny a Catalunya. Manlleu: Fundació Caixa de
Manlleu, 2004, p. 68
2 Fàbrega, Àngel. “El P. Pedro Gil, SJ (+1622), y su colección de vidas de Santos”, Analecta sacra tarraconensia:
Revista de ciències historicoeclesiàstiques, v. 31, n 1, 1958, p. 21
3 Bolós, Bernat. Història del monestir de San Pere Casserras : vuy unit a la Companyia de Jesús de Barcelona,
any 1736. [Manlleu] : Fundació Caixa Manlleu, 2007, p. 53-54 [obra inèdita del jesuïta Bernat Bolós (1691-1759),
transcrita i comentada per Antoni Pladevall i Font]
4 Pallàs, Víctor. El Cos Sant: Sant Pere de Casserres, entre el mite i la realitat. Barcelona: La Busca, 1998
5 Llop, Irene; Sadurní, Núria. Les Masies de Roda i el patrimoni religiós: recull històric i arquitectònic. Les Masies
de Roda : Ajuntament de les Masies de Roda, 2012, p. 49-50
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Redacció.-Santa Màxima és la copatrona de l’Escala

Roma i en temps de l’emperador Dioclecià, van ser

(Alt Empordà) i el 2 de setembre s’hi venera una

delatats per cristians i van ser martiritzats a cops

relíquia seva. Com va anar-hi a parar, a aquesta

amb un manat de bastons l’any 302 o 304.

ciutat catalana, no se sap. Sí que està documentada

Les restes, custodiades en un ric reliquiari barroc de

la recuperació, l’any 1984, després que fos enterrada

plata, van viure una curiosa història. Segons la nota

a l’inici de la Guerra Civil.

històrica escrita per Mn. Salvador Jué i publicada a la

Santa Màxima, segons La leyenda de oro para cada

cara posterior dels goigs editats el setembre de

dia del año, era la madrina de sant Ansà i tots dos, a

1984, els fets van ocórrer com s’hi explicava:
“L’any 1936, en plena Guerra Civil, el rector del
poble les va lliurar a en Pepet Guanter el qual,
espantat de tenir aquestes relíquies a casa, agafa la
tartana i les enterra en el seu olivar. Aquest home
no revelà a ningú el secret del lloc on enterrà les
relíquies, ni a la seva mateixa muller. Tres mesos
després, en Pepet va anar a Figueres amb la tartana
acompanyat de dos fills i es trobà que el riu Manol
havia pujat, i en no prendre el camí bo, en Pepet i
els seus dos fills varen morir ofegats per les aigües
del Manol”.
Seguia explicant Mn. Salvador:
“Acabada la guerra, ningú no sabia on havien estat
enterrades les relíquies de Santa Màxima. Només se
sabia l’olivar. Tothom cercava les relíquies fent
forats a la finca, fins que es varen donar per
perdudes”.
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Va ser així com el següent 2 de setembre es va

Finalment, però, va arribar la troballa, l’any 1984:

celebrar la festivitat de la santa amb la presència de

“...47 anys després, i amb motiu del canvi de rector i

les seves relíquies i se’n van reeditar uns goigs que,

de

en una estrofa, recollien el prodigi.

la

celebració

del

tercer

centenari

de

la

parròquia, han aparegut les relíquies soterrades.
Ajudats per dos detectors de metalls, els feligresos
d’aquesta parròquia, Joan Pellicer i Josep M. Cortal,
juntament amb el nou rector, mossèn Salvador Jué,
varen fer la descoberta el dia 17 de gener de 1984. A
poques hores de la troballa, la notícia corria per
tota la població. Tothom n’estava content i tots
anaren a la rectoria a veure les relíquies”.
El resultat va ser la recuperació de la tan preuada
relíquia:
Notes:

“Aquest reliquiari, tot de plata, i que s’ha conservat

Croisset, Jean. Año cristiano. Madrid: Viuda de

molt bé al llarg d’aquests anys, l’hem fet restaurar

Rodríguez, casa editorial, 1886, v. 5, p. 57

per la famosa argenteria Tapias de Barcelona. Les

La leyenda de oro para cada dia del año. Madrid;

monges del monestir de Sant Daniel de Girona han

Barcelona: Librería de Razola; Imprenta de Llorens,

tingut cura de col·locar-hi els ossos”.

hermanos, 1845, v. 3, p. 397

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

14

DOSSIER

Bona part del text d’aquest article es va publicar al núm. 5
dels Quaderns del Museu Episcopal de Vic (2012)

(MEV)

Aquesta identificació va permetre, als responsables

conserva, entre les peces d’orfebreria i metall, una

del MEV, conèixer i documentar millor una valuosa

arqueta d’argent. D'ençà de l’any 2002, data de la

obra d'argenteria datada de finals del segle XVII o

reobertura del MEV, després d'importants reformes,

principis del XVIII que es trobava en el seu fons

l’arqueta havia estat exposada al públic amb la

d'obres des de feia dècades, i que devia arribar al

denominació Arqueta de Sant Antoni de Pàdua i

centre

número d’inventari MEV 16638.

circumstàncies que no es poden determinar. Quan

Fa deu anys, degut a una recerca emmarcada en la

es va inaugurar la sala d’orfebreria, l’any 1967, ja en

investigació sobre sants patrons de les parròquies i

va formar part i estava exposada a ulls de tothom

poblacions de la comarca d’Osona, es va poder

però sense l'origen correcte.

Redacció.-

El

Museu

Episcopal

de

Vic

museístic

en

un

moment

i

en

unes

identificar com el reliquiari que havia contingut les
relíquies venerades des de 1680 a l’església de Santa
Maria de Manlleu, conegudes amb el nom dels Sants
Màrtirs.

Aquesta

arqueta

es

va

donar

per

desapareguda arran de la destrucció del temple
parroquial ocorreguda el juliol de 1936.
La identificació va sorgir de comparar la imatge
continguda en la darrera edició de la guia de les
col·leccions del MEV (1) i una fotografia de Lluís Coll i
Espadaler presa a la primera meitat de la dècada de
1930, que apareix en diverses publicacions locals
manlleuenques de mitjan segle passat (2). També
diverses imatges de fonts locals manlleuenques, així
com d’altre origen, com el Fons Fotogràfic Salvany
(foto), van permetre concloure que, efectivament, es
tractava de la mateixa peça. Igualment, es disposava
de la representació de l’urna, esquemàtica però
força precisa, present a la xilografia dels goigs
dedicats als sants que es van imprimir des de la
segona meitat del segle XIX i fins al 1929.

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

Imatge de la sala d’orfebreria del MEV
inaugurada el 1967 on es veu exposada
l’arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu.
Consta al llibre ‘El Museu del Dr. Junyent :
Vic, 1949-1997'. [Vic] : Ciutadans per la
Defensa del Patrimoni Vigatà, 2002
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Les relíquies dels Sants Màrtirs de Manlleu

Els quatre sants, com passaria en moltes parròquies

L’any 1680, l’I·ltre. Dr. Miquel Riera (3), fill de Manlleu,

on van arribar de manera semblant relíquies

canonge de la catedral de Vic i antic rector de Sant

provinents de les catacumbes de Roma, van ser

Feliu de Torelló, va fer obsequi a la parròquia de

declarats patrons i protectors de la població.

Santa Maria de Manlleu de les relíquies de quatre

Tot just 7 anys després de la seva arribada a Manlleu,

màrtirs. Les havia obtingudes d’un nebot seu que,

el bisbe Antoni Pascual en la visita pastoral del 2 de

trobant-se a Roma, les havia rebut d’una persona,

desembre de 1687 ja esmentava la urgència de la

ciutadà romà, anomenada Alsúria o Alsúcia, sense

construcció

vinculació coneguda amb la jerarquia eclesiàstica.

esmentades relíquies:

Domènec Torrent, esmenta com es va fer la

“Exhortem a la universitat i singulars persones

recepció: “[...] la población las recibió con sumo

d’esta vila de Santa Maria de Manlleu que amb la

regocijo, haciendo grandes fiestas.”(4)

brevetat possible facin una urna per posar dins

Les referències a les biografies del suposats màrtirs

d’ella les relíquies dels Sants Màrtirs que estan en

eren inexistents. No se sap res de qui podien ser, ni

l’arxiu d’esta Iglesia sens culte ni reverència alguna

quan havien viscut, aquests quatre cristians de

podent-se

noms estretament vinculats amb destacades virtuts

gloriosos Sants alivio i consolació en ses majors

cristianes, com ja és destacat en la primera estrofa

necessitats i molts fruits espirituals i temporals

dels seus goigs:

com ja han començat a experimentar.”(5)

d’un

esperar

reliquiari

ab

la

apropiat

per

intercessió

de

a

les

tant

L’arqueta es devia encarregar, temps després, a un

"Víctor gran esforç indica,

orfebre i, segons sembla, es va pagar gràcies a les

Pacífic constància rara,

aportacions dels fidels. Segons Esteve Gaja, en

i el nom de Justa i Clara

descriure les peces de més valor de la parròquia que

virtut eminentment pública,

van desaparèixer el juliol de l’any 1936 a l’inici de la

així la gràcia s’ explica

Guerra Civil, hi havia aquesta arqueta “de mides 40

amb que vos adornà Déu..."

x 25 x 20 centímetres, del segle XVII.”(6)

Estampa dels goigs
dedicats als Sants
Màrtirs de Manlleu
amb la disposició de

Arqueta dels Sants

les imatges i arqueta a

Màrtirs a l'actualitat

l'altar propi

©Museu Episcopal de Vic
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Frontal de l'arqueta amb la representació dels quatre sants ©Museu Episcopal de Vic

Les relíquies, però, no tenien els corresponents

por decreto de visita: no obstante procurará el Rdo.

documents d’autenticitat o autèntiques. Aquest fet

Cura párroco mirar si encuentra las auténticas

devia comportar problemes en la seva veneració.

correspondientes á las varias Reliquias existentes

Per altra banda, el 26 de juliol de 1857, el bisbe

en la parroquia, al objeto de poder formar juicio

Antoni Palau i Termens determinava que les

acerca de la autenticidad de las mismas, y

relíquies dels Sants Màrtirs manlleuencs fossin

determinar

apartades de la veneració pública, per manca de

expuestas à la veneración de los fieles.”(8)

documentació que les autentifiqués:
“Que no se expongan á la publica veneracion las
reliquias que se dicen de los SS. Martires por

en

consecuencia,

si

pueden

ser

El bisbe Torres i Bages semblava dubtar
de l’autenticitat de les relíquies

carecer de la conveniente autenticidad, y que en

Nou anys després, el bisbe es refermaria en la seva

su lugar se procuren otras que sean autenticas, y

proposta tot i buscar una solució de compromís per

esten aprobadas para esponerlas á la publica

validar-les:

veneracion; pero haciendo de manera que el

“Habiendo visitado la Iglesia parroquial de Santa

público no se aperciba de este cambio por no darle

Maria de Manlleu, no existiendo , al parecer,

á entender que adoraba indecentemente las

auténtica de los Santos Mártires Víctor, Pacífico,

reliquias de antes.”(7)

Justa y Clara, que se veneran en la misma,

El bisbe Torres i Bages, en les visites a la parròquia

ordenamos al Rvdo. Párroco que llame á algunos

manlleuenca,

vecinos ancianos y fidedignos para que declarensi

també

semblava

dubtar

de

l’autenticitat de les relíquies. El document de la

siempre

visita del 3 de juliol de 1900 diu:

veneradas y atribuidas á los referidos Santos,

“Practicada la pastoral visita á la parroquia de

formando un documento dichos vecinos, dando fe

Santa Maria de Manlleu, no hemos encontrado en

al Párroco de la declaración de los mismos

la misma cosa notable que merezca ser corregida

autorizada con el sello parroquial... “(9)

han

visto

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

dichas
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relíquias
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Tot i la desconfiança en l’autenticitat de les relíquies,

L’arqueta dels Sants Màrtirs

havien estat utilitzades en la consagració de

Sembla

l’església parroquial de Santa Maria de Manlleu el 18

manlleuencs, en què el bisbe Antoni Pascual

d’agost de 1892, presidida pel bisbe de Sogorb, el

recomanava que, al més aviat possible, es fes un

manlleuenc

reliquiari per acollir les relíquies dels Sants Màrtirs,

Francesc

d’A.

Aguilar

i

Serrat.

El

que

la

indicació

emesa

el

1687

als

document d’aquesta celebració esmenta:

va tenir el seu efecte. En un moment que es

“MDCCCXCII die 13 mensis augustii: Ego Franciscus

desconeix, els fidels de la parròquia de Santa Maria

de Asis Aguilar et Serrat Episcopus Segorbiensis

van promoure la construcció d’un reliquiari en un

consecravi ecclesiam et altare hoc, in honorem

taller d’orfebreria. Pels punxons, marcats a la plata i

Beatissimae Virgines Mariae, (sub título ipsius

localitzats en diferents parts de l’arqueta, es podria

Assumptionis in coelum) et reliquias Sanctorum

dir que aquest reliquiari devia estar situat a Vic.

Martyrum Victoris, Pacifici, Clarae et Justae, quae

Igualment, cal destacar la semblança en detalls

in hac ecclesiae asservantur,...”.

artístics que té l’arqueta manlleuenca amb l’arqueta

Aquest mateix document detalla el ritual efectuat

de sant Llucià i sant Marcià feta l’any 1657 a la capital

amb les relíquies esmentades:

osonenca (11) i amb el reliquiari de sant Eudald de

“El dia anterior á las 6 de la tarde se fué en

Ripoll, acabat el 1670 i atribuït als mestres argenters

procesión al lugar donde se habían de guardar las

vigatans Jortich i Figuerola, tot i que aquest darrer

santas reliquias que fué la entrada de Casa Pujet,

possiblement era d’origen olotí.(12)

ricamente adornada e iluminada, y selladas que
fueron

las

reliquias

se

rezaron

los

Es pot situar la de construcció en els

maitines.

Empezóse la ceremonia de Consagración poco

darrers anys de segle XVII o just als

más de las seis de la mañana, concluyéndose con

primers anys del següent

misa solemne y sermón...”(10)

La cronologia de la construcció de l’arqueta de
Manlleu indicaria un període comprès entre 1687,
any en el qual hi ha la recomanació del bisbe Antoni
Pascual, i 1702-1703; en aquest moment s’inicien les
tensions entre els manlleuencs i alguns prohoms de
la

població,

destacats

partidaris

de

l’arxiduc

d’Àustria, en les albors de la Guerra de Successió.(13)
Aquest darrer aspecte es fonamenta en la suposició
que, posteriorment a la data, no hi hauria voluntat ni
prou

pau

social

característiques

per
de

fer

un

l’arqueta.

encàrrec

de

les

Igualment,

la

semblança estilística amb el reliquiari dels Sants
Treballs
d'orfebreria a la
part superior de
l'arqueta amb la
figura de sant
Antoni de Pàdua i
un santcrist
©Museu Episcopal
de Vic

Màrtirs de Vic, estrenat el 1657 (14), i el de sant
Eudald de Ripoll, estrenat el 1670 (15), permeten
acotar la data de construcció en els darrers anys de
segle XVII o just als primers anys del següent. De fet,
aquest és un moment de gran efervescència en
l’orfebreria catalana, concretament la de Barcelona.
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En aquest sentit, Dalmases i Giralt Miracle diuen que
“[...] al final del segle XVII hi hagué a l’orfebreria
barcelonina una renaixença que correspongué
històricament amb l’etapa més característica del
barroquisme

espanyol,

que

abraça,

aproximadament, des de l’any 1670 fins a 173050.”(16)
L’encàrrec dels fidels manlleuencs va fructificar, en
qualsevol cas, en el reliquiari preservat al MEV i
estudiat en aquest text. L’arqueta està formada per
les planxes d’argent que recobrien una caixa de
fusta on guardaven les relíquies dels Sants Màrtirs.
Es

va

fabricar,

segons

el

punxó

del

Cara posterior de l'arqueta ©Museu Episcopal de Vic

gremi

d’argenters de Vic disposat en diferents punts, amb
plata fosa, calada, repussada, cisellada, puntejada i

A la tapa bombada (aspecte que remarca la

daurada. Segons Núria de Dalmases la descripció és

frontalitat) hi ha incorporats un petit crucifix i, a la

la següent:

banda superior i a mode de pinacle sobre una base

“[...] formalment, la seva estructura de caràcter

treballada, una figureta del mateix material que la

arquitectònic és encara una pervivència de les

resta representant sant Antoni de Pàdua, que

formes gòtiques del segle XIV, amb la inclusió de la

s’aferra a la caixa que forma l’arqueta mitjançant

coberta bombada utilitzada vers el segle XVI; però

quatre florons tornejats.

la tendència ornamental de cresteries, poms,

La

imatges, cisellats i embotits florals, sanefes d'òvuls,

subjectada

llorers, acants, tornapuntes i perlats pot incloure's

travessers en diagonal.

dins de les derivacions de les maneres pròpies dels

De la qualitat de l’arqueta dels Sants Màrtirs n’eren

tallers barcelonins de J. Perutxena i F. Via.”(17)

ben conscients els manlleuencs de finals del segle

La forma dels quatre peus, que recorden quatre

XIX. L’any 1893, Domènec Torrent va afirmar:

urpes

de

“[...] la iglesia de Manlleu no posee muchas joyas

l’orfebreria d’època gòtica. La mateixa autora, en

antiguas, pues sólo merecen el nombre de tales

descriure l’arqueta de sant Llorenç –també al MEV–,

una capa pluvial, regalo de la familia Regás, que al

en la qual quatre figures de lleó de fusta serveixen

presente se halla en el Museo Episcopal de Vich;

de potes, afirma : “[...] moltes peces d’orfebreria

una cruz de plata, unos incensarios y la urna que

posterior, en particular reliquiaris, incorporen al

guarda las reliquias de los santos mártires, Víctor,

conjunt aquestes potes de lleó.”(18)

Pacífico, Justa y Clara.”(19)

La caixa que forma l’arqueta presenta una marcada

Més endavant, a l’inventari dels béns de l’església

frontalitat degut a certs elements ornamentals i al

parroquial, fet el 4 d’agost de 1933 pel rector Joan

treball de la cara principal. En aquesta cara hi ha

Torra, en l’apartat de Número y material de relicarios

engalzades les figures dels quatre Sants Màrtirs, els

respon que s’hi troba “el de los Santos Mártires, de

dos masculins (sant Víctor i sant Pacífic) als extrems,

plata en forma de caja.”(20)

i les dues santes (Justa i Clara) al centre. La resta de

La població de Manlleu celebrava, fins al 1935, una

les tres cares, fins i tot la posterior, contenen el

festa dedicada als Sants Màrtirs. El quart diumenge

relleu d’un querubí envoltat d’ornaments florals.

d’octubre tenia lloc aquesta manifestació religiosa

felines,

serien

una

reminiscència

cara

inferior,
a

de

metall

l’estructura
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amb missa i processó que seria la commemoració

tot just iniciada la Guerra Civil. Fou protagonitzada

de

parròquia.

per un escamot de milicians, format per homes i

Domènec Torrent la va incloure en la llista de

dones de Manlleu mateix i d’altres de fora, que

festivitats més destacades de Manlleu a finals del

formaven part del Comitè Antifeixista local.(24)

segle XIX.(21)

Esteve Gaja (25) descrivia com, després d’aconseguir

L’arqueta dels Sants Màrtirs participava en les

les claus de la portalada, el grup fortament armat va

diverses rogatives, en forma de processons, que es

emprendre l’acció:

feien a la comarca i en les quals intervenien d’altres

“Bancs, cadires, mobles, ornaments i tot quant es

restes

troba en el temple, en la capella fonda i en la

l’arribada

de

sagrades

les

així

relíquies

com

a

la

imatges

marianes

venerades.

sagristia, és dut a fora, a la plaça Major, on s’alça

Com a testimoni de la devoció als Sants Màrtirs

una

també hi ha la producció literària d’uns goigs

firmament d’aquella nit, serena i estelada d’estiu.

redactats pel mossèn Ramon Andreu i Berenguer,

Les imatges dels sants que hi havia en els murs

que va morir el 1869, a mitjan segle XIX. Se’n van fer

laterals són lligades des de dalt les tribunes, amb

quatre edicions (22), utilitzant la mateixa lletra i

una corda que, estirada des de baix, les fa caure. Els

reproduint l’estampa (23) que sembla basar-se en la

ornaments religiosos són befats i serveixen perquè

disposició escultòrica de l’altar que era dedicat als

qualque milicià faci mofa dels actes litúrgics. I tot el

quatre sants al temple parroquial de Santa Maria de

que no és possible de treure fora, com per exemple

Manlleu.

el retaule de l’altar major, és incendiat allà mateix

La desaparició pública de l’arqueta va ser
conseqüència de la destrucció del temple
de

Santa

Maria

pira

que

envermelleix

tot

el

completant-se així l’obra devastadora”.

La desaparició de l’arqueta

parroquial

immensa

de

Manlleu

esdevinguda la nit del 21 al 22 de juliol de 1936,

El mateix Gaja, afirmava, poc després:
“[...] la destrucció del temple parroquial
suposà, per a la Vila, la pèrdua d’un tresor
tradicional,

agombolat

al

llarg

de

les

generacions passades i que, sens dubte, avui

Fotografia de
l'arqueta, de la
primera meitat de
la dècada de 1930.
Foto Lluís Coll
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tindria un valor incalculable. Creus, encensers,
imatges, pintures, etc., foren engolits pel foc”. I
d’aquests elements, l’autor individualitza l’arqueta
dels Sants Màrtirs: “D’entre els joiells perduts, el
més interessant era, potser, una arca de plata, de
mides 40 x 25 x 20 centímetres, del segle XVII, que
contenia les relíquies dels sants màrtirs Víctor,
Pacífic, Justa i Clara, portades a Manlleu, en 1680”.
Els autèntics fets, relacionats amb la desaparició de
la peça, no s’han sabut fins fa pocs mesos arran de la
seva identificació entre les col·leccions del MEV. El
manlleuenc Toni Donada (26) va explicar el relat que
havia sentit dir a la seva família. El seu pare, Eudald,
li havia descrit uns fets dels quals no havien fet
divulgació: “[...] ja abans de l’inici de la guerra, a
l’hort de Cal Sardiner [això és, a casa seva], s’havien
amagat diversos objectes de culte, com ara calzes,
dins d’una perola d’aram, guardat tot dins d’un
sarrió. Tot plegat va ser enterrat sota d’un pruner

“Clisé recordatorio del Altar de los Santos Mártires,

que es va haver de descalçar per tal de fer-hi el

cuyas imágenes, reliquias y reliquísima urna donde

forat. Malgrat tot això, el pruner va continuar fent

estaban

prunes”. La devoció familiar per sant Antoni Abat,

usurpadas por la horda roja.”(27)

amb l’escultura d’aquest sant situada, precisament,

Un mes després, el rector Lluís Garet (el mateix que

a l’altar dels Sants Màrtirs, explica com els Donada

segons Eudald Donada hauria estat assabentat del

tenien una atenció especial per als elements

lliurament de l’arqueta) responia al qüestionari

litúrgics que hi havia col·locats. Així, Miquel Donada

Relación que ha de prepararse de hechos ocurridos

(germà

con motivo del Movimiento Nacional del 18 de julio

de

l’Eudald),

va

viure

en

persona

depositadas

han

sido

profanadas

y

va

de 1936 (28) que s’havia adreçat des del bisbat de

desaparèixer durant la Guerra Civil quan després de

Vic, segons les directrius de les autoritats del

ser amagada a casa, com tants d’altres objectes

moment. A la qüestió “Forma de profanación de las

religiosos, va ser entregada a un del Comitè que en

tecas con cuerpos de santos o de las reliquias

coneixia l’existència, ja que havia fet d’escolà.

sagradas” responia:

L’entrega

l’esdeveniment:

“L’urna

dels

Sants

Màrtirs

el

"Fueron robadas la Custodia y urna de los Santos

consentiment del rector de la parròquia, que estava

Mártires. Se ha indicado que se encuentran en el

amagat en una casa, i amb això es va voler evitar

Ampurdán”.

mals majors”.

I afegia:

Des d’aleshores, el reliquiari d’argent es va donar per

“Las reliquias de los Santos Mártires que debían

desaparegut i ningú en va poder donar raó. La Hoja

estar depositadas en la mesa del altar mayor se

dominical del 5 de novembre de 1939, pocs mesos

hallan en poder de una persona católica y amante

després de finalitzar la guerra, reproduïa la xilografia

de la Iglesia, fueron hallada[s] en los bajos de una

dels goigs dels Sants Màrtirs amb el següent peu:

casa ocupada por un grupo de excursionistas en

de

l’arqueta

es

va

fer

amb
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dos paquetes lacrados y con un certificado de

No s’ha pogut constatar que l’arqueta manlleuenca

autenticidad firmado por el Obispo de Segorbe

anés a parar, com sembla indicar l’etiqueta, a Olot.

Doctor Aguilar. Dichos lacres son actualmente

Malgrat això, és cert que en aquesta ciutat de la

rotos”.

Garrotxa, concretament a l’església de Sant Esteve,

D’aquesta resposta es pot deduir que el camí que va

es va establir un magatzem de peces d’art que la

fer

el

Generalitat de Catalunya intentava protegir dels

contingut, hauria estat diferent. Probablement, per

bombardejos i d’altres accions militars. Les obres

l’acurada descripció dels fets, les segones haurien

que s’hi van guardar durant els anys 1937 a 1938

restat a Manlleu però la custòdia i el reliquiari

provenien, bàsicament, de museus i col·leccions

n’haurien estat allunyades. La vaga localització

privades de Barcelona. En un informe del president

aportada permet qualsevol interpretació. De fet, va

de la Junta de Museus de la Generalitat, Pere

ser una pràctica habitual durant la Guerra Civil que

Coromines, recollit per Francisco Gracia i Glòria

els objectes artístics fets amb materials valuosos, or i

Munilla, es va fer constar que, a més de les

plata, acabessin fosos per fer-ne lingots.(29)

col·leccions d’art romànic i gòtic i d’altres mostres

La possibilitat que l’arqueta hagués estat en un

artístiques, a Olot hi havia “la col·lecció d’orfebreria

magatzem d’art confiscat en època republicana

(avui augmentada amb tots els tresors dels temples)

semblaria confirmat per la presència d’una etiqueta

i en la qual figuren peces d’importància artística

de paper, en molt mal estat, on s’havia pogut llegir

cabdal.”(30)

“Olo[t] A-16 10” enganxada a la cara inferior de la

Part dels objectes dipositats a Olot, per la proximitat

base;

d’un

del front, van ser traslladats a finals de 1938 a

inventari, escrit amb tinta vermella en un travesser,

Agullana, Bescanó, Darnius, Peralada, la Vajol i

també a la cara inferior.

Figueres.(31) Aquests emplaçaments, menys en un

l’arqueta,

i

el

el

continent,

número

49345,

i

les

relíquies,

possiblement

cas, concordarien amb la informació facilitada pel
rector manlleuenc Lluís Garet quan, el 1939, situava
l’arqueta a l’Empordà.
Set anys després, la publicació Hoja parroquial de
Santa Maria de Manlleu suggeria que hi havia
alguna esperança de trobar l’arqueta: “Después de la
guerra, se efectuaron numerosas gestiones para
encontrar la valiosa urna, que se supone no fué
destruída, remitiéndose fotografías de la misma a
diversas localidades de Cataluña.”(32)
L’any següent, però, la confiança s’havia esvaït:
“Como dijimos en otra ocasión, la arquilla fué
sacrílegamente robada y quizás destruída durante
el período rojo, resultando infructuosas cuantas
indagaciones se efectuaron para recuperarla.”(33)

Els manlleuencs d’aquell moment havien associat la
desaparició de l’arqueta amb el destí que haurien
tingut les peces de diversa tipologia que formaven
Cara inferior de l'arqueta
amb la nota on sembla

part d’un museu local format durant el període

estar anotat el nom d'Olot
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republicà. Així es constata quan, a partir de les

La via que devia seguir l’arqueta fins a arribar al MEV

informacions

la

i les mans per les quals devia passar són dades que

identificació de la peça al MEV, van sorgir algunes

es desconeixen. La numeració d’inventari (MEV

veus apuntant aquesta possibilitat. La versió que

16638) no permet establir cap data concreta, ja que

van proporcionar mantenia que l’arqueta hauria

forma part del grup de peces catalogades en la

estat conservada per algun manlleuenc que l’hauria

preparació del projecte museogràfic per a les

lliurada, finalitzada la confrontació bèl·lica, a les

actuals instal·lacions inaugurades el 2002.

autoritats vigatanes relacionades amb el règim

En aquesta ocasió, Manlleu va recuperar de forma

franquista. Així, posteriorment, hauria passat al fons

simbòlica un antic element artístic que va ser

del Museu Episcopal.(34) És a dir, que el reliquiari

objecte de devoció durant dos segles i mig. I el

mai hauria sortit de la comarca d’Osona.

Museu Episcopal de Vic va poder conèixer, una mica

aparegudes

en

premsa

sobre

més, la història del seu valuós fons.

Oblit i “descoberta”
La festa dedicada als Sants Màrtirs ja no es va
celebrar després de la Guerra Civil. La reconstrucció
del temple de Santa Maria, entre 1940 i 1955, no va
recuperar l’antic altar dels Sants Màrtirs. Es va
perdre tant la devoció com el record de l’arqueta.
Sorprenentment, el reliquiari no va desaparèixer
físicament. Com semblava apuntar el rector Garet
en la resposta al qüestionari de 1939, les relíquies –
possiblement dins una caixa de fusta– i l’estructura
metàl·lica van seguir camins diferents. De les
primeres

encara

es

desconeix

el

destí,

però

sortosament, l’arqueta d’argent es va salvar.
El setembre de 2011, la comparació de les poques
imatges de l’arqueta dels Sants Màrtirs, preses
abans de 1936 a Manlleu, van ser comparades amb
les que actualment consten en les edicions sobre les
col·leccions del MEV i a la seva pàgina web. Aquesta
revisió

va

permetre

constatar

que

l’aleshores

anomenada Arqueta de Sant Antoni de Pàdua,
exposada dins la mostra d’orfebreria del Museu,
semblava la mateixa peça; després de les oportunes
investigacions, es va resoldre, de forma inequívoca,
que ho era.
La notícia va transcendir 75 anys després, just el

La nota de premsa divulgada pel Museu Episcopal

quart cap de setmana d’octubre (coincidint amb la

de Vic va tenir un gran ressò en mitjans de

data de l’antiga festa dels Sants Màrtirs celebrada a

comunicació d'abat local, comarcal i nacional.

Manlleu)(35) i posteriorment es va difondre als

L'interès mediàtic per la identificació de l'arqueta va

mitjans de comunicació.

depassar sobradament els cercles acadèmics.
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Uns goigs per celebrar-ho

La lletra.- L’experta en el món dels goigs Nora Vela

Setmanes després de la identificació del reliquiari

va prendre com a base la lletra dels goigs als Sants

dels Sants Màrtirs de Manlleu, els Amics dels Goig de

Màrtirs de Manlleu que Ramon Andreu va escriure a

Barcelona i una grup de persones implicades en la

mitjan segle XIX i la va revisar. Les tres darreres

localització i documentació del reliquiari van decidir

estrofes es van substituir per les que feien referència

editar uns goigs per explicar la curiosa història.

als darrers esdeveniments als quals eren dedicats

Els “Goigs al retrobament de l'Arqueta dels Sants

els goigs.

Màrtirs

subtítol

La música.- La melodia que acompanya els goigs i

“miraculosament identificada entre les peces del

que facilita cantar-los era obra original de Josep

MEV quan ja es donava per sempre perduda”

Capdevila. Les partitura amb les notes musicals

pretenia emular l’acció que s’hauria produït segles

consta al revers, així com la interpretació que en va

enrere davant un fet excepcional. El format de goigs,

fer el mateix Capdevila i que es pot escoltar

ben propi de la devoció popular, va servir per fer-ne

mitjançant el codi QR.

memòria i deixar-ne constància. Es van imprimir a

Nota històrica.- Com solen acompanyar moltes

les dues cares del full i se’n van editar 600

edicions de goigs, en aquest hi ha una nota històrica

exemplars en paper Conqueror, porten el número

que

166 de la tercera etapa dels editats per l’associació, i

geogràfica. Sota el nom “Nota històrica sobre

es van presentar el 16 de maig de 2012 en el marc del

l’arqueta dels Sants Màrtirs, la seva desaparició i

XVè cicle de conferències.

posterior identificació”, indica les principals dades

Il·lustracions.- Les il·lustracions van anar a càrrec del

sobre el reliquiari.

de

Manlleu”,

amb

el

permet

la

contextualització

històrica

i

dibuixant Toni Donada, descendent de la família que
va tenir amagat el reliquiari al principi de la Guerra

El codi QR

Civil i que es va veure obligada a lliurar-lo a les

Aquest full és històric. Es tracta del primer goig que

autoritats.

conté un codi QR. Aquest sistema d’informació

A la part superior de l’anvers, sobre la capçalera, hi

codificada permet la lectura mitjançant l’aplicació

ha

els

d’una adreça web a la pàgina en la qual està

manlleuencs invocaven els quatre sants, les relíquies

enregistrada la interpretació de la melodia. Així,

dels quals contenia l’arqueta. A banda i banda, a

qualsevol persona sense formació musical pot

mena d’orla, quatre palmes martirials amb les

cantar la lletra amb la màxima fidelitat. Els goigs

inicials dels quatre noms a la base. A la banda

assoleixen, amb aquesta novetat, la forma més

inferior,

aproximada al seu objectiu.

representades

en

una

les

situacions

seqüència

en

què

ininterrompuda,

hi

consten els moments clau del relat històric del
reliquiari: l’arribada de les relíquies a Manlleu el
1680; la devoció mostrada al seu davant i a l’altar
lateral de l’església parroquial que se’ls va dedicar
fins al 1936; la possessió i desaparició per part dels
milicians; i, finalment, la localització al Museu
Episcopal de Vic el 2011.
Al revers, a la part superior, s’hi mostra de forma
fantasiosa

el

moment

de

la

troballa,

amb

reminiscències al món del cinema.
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Manlleu: edición conmemorativa del milenario de Hoja Dominical, 1949, p. 25.
3 Torrent, Domènec. Manlleu: croquis para su historia. Vich, 1893, p. 140-141.
4 Torrent, Domènec. Manlleu: croquis para... “op. cit”, p. 202.
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6 Gaja, Esteve. La Guerra Civil a Manlleu. Manlleu, 1979, p. 50.
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16 Dalmases, N. de; D. Giralt-Miracle. Argenters i joiers de Catalunya. Barcelona, 1985, p. 158, 160
17 Dalmases, Núria de. “Arqueta de sant...” “op. cit”
18 Dalmases, Núria de. Orfebreria catalana medieval: Barcelona 1300-1500. Barcelona, 1992, vol. 1, p. 331
19 Torrent, Domènec. Manlleu: croquis para... “op. cit”, p. 175-176.
20 Arxiu Episcopal de Vic, “Inventario de la Parroquial Iglesia de Santa Maria de Manlleu, Oficialato de Vich”, foli 3, revers.
21 Torrent, Domènec. Manlleu: croquis para... “op. cit”, p. 22.
22 El text de les quatre capçaleres de les edicions dels goigs són les següents:
-Goigs dels Gloriosos Martirs de Jesucrist Sant Víctor, Sant Pacífich, Santa Justa y Santa Clara, quals Reliquias se veneran en la Parroquial Iglesia
de Santa María de Manlleu. Barcelona: Libreria de Sucesores de Font, frente las escaleras de la catedral, [c.1868]
-Goigs dels Gloriosos Mártyrs de Jesucrist Sant Víctor, Sant Pacífich, Santa Justa y Santa Clara, quals Reliquias se veneran en la Parroquial Iglesia
de Santa Maria de Manlleu. Vic: Imp. de la Viuda de R. Anglada, 1906.
-Goigs dels Gloriosos Mártirs de Jesucrist Sant Víctor, Sant Pacífic, Santa Justa y Santa Clara, quals Reliquias se veneran en la Parroquial església
de Santa Maria de Manlleu. Manlleu: Tipografia Manlleuenca, 1924.
-Goigs dels Gloriosos Mártirs de Jesucrist Sant Víctor, Sant Pacífic, Santa Justa y Santa Clara, quals Reliquias se veneran en la Parroquial església
de Santa Maria de Manlleu. Manlleu: Tipografia Manlleuenca, 1929.
23 Aquesta estampa, pel seu interés artístic, és reproduïda a la destacada obra: Amades, J; Colomines, J. Els goigs. Barcelona: Orbis, 1948, v. 2, p. 48
24 Passada la Guerra Civil, les autoritats falangistes van acusar, directament, de la destrucció del temple a diverses persones. Per aquest aspecte
vegeu: Domènech, I; Vázquez, F. La Repressió franquista a l'àmbit local : Manlleu : 1939-1945. Catarroja, 2003, p. 252 -253.
25 Gaja, Esteve. La Guerra Civil a Manlleu. [Manlleu], 1979, p. 47-50.
26 Donada, Toni. “Sobre la ‘desaparició’ de l’Arqueta dels Sants Màrtirs”, Full dominical: Parròquies de Manlleu, 2011, núm. 4121 del 30 d’octubre, p. 1
-3.
27 Hoja dominical: Parroquia de Santa Maria de Manlleu, 1939, núm. 471 del 5 de noviembre, p. 1.
28 AEV, “ACBV. Pàrròquies. Relació de fets ocorreguts 1936-1939. Ll-V. Segons transcipció de: Roviró, Ignasi. Art i cultura a les parròquies del Bisbat de
Vic, 2002, vol. 1, p. 34”, lligall T/124.
29 Montellà, Assumpta. El setè camió: el tresor perdut de la República. Badalona, 2007, p. 48. També s’esmenta aquesta pràctica a: F. Gracia. G.
Munilla. Salvem l’art!: la protecció del patrimoni cultural català durant la Guerra Civil. Barcelona, 2011, p. 120
30 Gracia, F; G. Munilla, G. Salvem l’art!... “op. cit”, p. 123
31 Gracia, F; G. Munilla, G. Salvem l’art!... “op. cit”, p. 230
32 “Los Santos Mártires”, Hoja Dominical: Parroquia de Santa Maria de Manlleu, 1946, núm. 832 del 27 d’octubre, pàg. 8.
33 “Los Santos Mártires”. Hoja Dominical: Parroquia de Santa Maria de Manlleu, 1947, núm. 888 del 26 d’octubre, pàg. 7.
34 Torra, Ramon. “La desfeta d’un museu”, Diari de Manlleu, núm. 97, 9 de noviembre de 2011, p. 5
35 Arimany, Joan. “L’Arqueta dels Sants Màrtirs de Manlleu és preservada al Museu Episcopal de Vic”, Full dominical: Parròquies de Manlleu, 2011,
núm. 4120 del 23 d’octubre, p. 1-3.

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

27

RELÍQUIES AL TERRITORI

La Garrotxa
(2)
Olot

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

28

RELÍQUIES AL TERRITORI

LA GARROTXA (2) OLOT
Redacció.- La ciutat d’Olot, origen de bona part

Santa Faustina i sant Julià de l’oratori de la

de les representacions escultòriques de sants, ha

casa Solà Morales

acollit i acull diverses relíquies. Fins i tot, té la
perspectiva del reconeixement de santedat de
dos fills de la població, la venerable Lliberada
Ferrarons i Vives

(1803-1842) i el venerable

Joaquim Masmitjà i de Puig (1808-1886) que seran
tractats en una futura ocasió.

La casa Solà Morales situada al passeig de l’Escultor
Miquel Blay, edifici declarat bé cultural d'interès
nacional, va acollir el cos de santa Faustina, extret de
les catacumbes de Santa Críaca i d’una tomba amb
el següent epitafi: Faustina in pace.
El 1798 el prevere Francesc Xavier Julià, fill de
Camprodon i familiar dels Solà Morales, el va obtenir

Sants Prim i Felicià

del cardenal Romualdo Braschi, prefecte del Sacre

Les relíquies de sant Prim i sant Felicià, patrons de

Col·legi Apostòlic i germà del papa Pius VI. El 6

Besalú, van ser de les primeres a rebre veneració

d’octubre de 1798, les restes van arribar a Olot

al nucli olotí. La seva presència es devia a la

juntament amb altres de sant Julià.

intervenció de fra Benet Fontanella, fill d’Olot,

El cos de santa Faustina es va col·locar a la capella

nomenat abat del monestir besaluenc de Sant

de la casa, en una urna barroca, disposada com un

Pere l’any 1612 mentre era capellà major de Sant

corposanto , amb una figura femenina estirada i en

Esteve. Era tant l’afecte que sentia per la seva

posició de repòs. Segons Josep Murlà, aquesta

població d’origen que va decidir lliurar-li “cierta

presentació contenia les veritables restes: “[...] les

porción” de les restes dels dos sants (1).

autèntiques relíquies consistien, i eren visibles, en

Aquesta acció va generar una ferma oposició de

algunes peces del dentat i els ossos d'ambdues

part de la població de Besalú que va portar el litigi

mans

a Roma. La voluntat de l’abat va ser acceptada per

transparents), les clavícules i els avantbraços (el radi i

les màximes autoritats eclesiàstiques i el 1624 les

el cúbit). El coll, el pit i els peus eren de cera, i la

relíquies van ser acollides amb gran solemnitat.

resta era un postís que donava al cos forma

El caputxí Nolasc del Molar va recollir, de la relació

antropomòrfica.”(1) Acompanyava el conjunt de

de relíquies de Sant Esteve d’Olot elaborada per

peces, un vas o ampolla amb el que era considerada

Esteve Castellà, que el 1655 tenien les relíquies

sang seva.

dels dos sants en un mateix reliquiari i que eren

Les relíquies de sant Julià es van extreure de les

esmentades en documentació del 1742 i 1879. El

catacumbes Calepodi situades a la via Aurèlia de

mateix religiós fa constar que les havia vist en un

Roma i el document que les acredita és del 30 de

reliquiari amb altres relíquies. (2)

gener de 1798. El mateix sacerdot Francesc Xavier

(col·locats

dins

uns

guants

de

malla

Julià va dur-lo a Olot. Segons Murlà, es desconeixia el
nom però es va considerar que es tractava de les

Notes:
1 Monsalvatje, Francesc. Besalú, su historia, sus condes,

restes d’un nen: “Es tractava, de fet, d'un màrtir

su obispado y sus monumentos. Olot: Juan Bonet, 1890,

innominat i s'optà per donar-li el nom de Julià, en

v. 2, p. 62-63

recordança de l'exjesuïta camprodoní que havia

2 Molar, Nolasc del. “Sobre les relíquies de Sant Prim i

aconseguit de fer-se amb les restes del cos.” Es va

Sant Felicià”, Misión, Olot, n. 344, 9 de juny de 1962, p. 8

situar una urna de menors dimensions de la de
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santa Faustina, sobre l’altar, amb les següents

peces del mobiliari litúrgic.(2)

restes òssies del sant: “[...] el crani i diversos ossos

Després de la guerra, l’urna de santa Faustina va

agrupats en aspes, més altres fragments petits

restar uns quants anys buida. Es va encarregar

col·locats d'aquí a dos ampolles laterals.” Als seus

una escultura de la santa, que recordava la que hi

costat s’hi trobaven uns quadres amb 225 relíquies

havia anteriorment, a l’escultor Josep Clarà que,

diverses dins un centenar de medallons, i d’altres

en morir, va deixar inacabada però amb el motlle

quadres reliquiari.

de fang. Posteriorment es va prendre per model

La Guerra del Francès, com tampoc ho van fer les

per fer-ne una de bronze que va ser beneïda el 6

guerres carlines, no va afectar les relíquies de santa

d’octubre de 1959.(3)

Faustina ni de sant Julià i el culte va prosseguir amb
la festa principal el 6 d’octubre, en commemoració
de la seva arribada a Olot.El 1901, la capella va ser
ampliada amb una sala annexa, decorada amb estil
modernista.

Notes:
1 Murlà, Josep. “La santa Faustina venerada a Olot”,
Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca,
1987 Annals1984-1985 (II), pp. 5-26

A finals de l’any 1936, en els primers mesos de la

2 Juanola, Miguel. “Epílogo de un historial sacrosanto”,

Guerra Civil espanyola, les relíquies de santa

¡Arriba España! : semanario de Falange Española

Faustina i sant Julià van ser víctimes de les flames.

Tradicionalista y de las J.O.N.S. Olot: [s. e.], n. 239, 9

El 24 de desembre, ja de fosc, un grup de milicians

d’0ctubre de 1943, pp. 2-4

les van prendre de l’oratori i les van llençar al mig

3 Murlà, Josep. “Santa Faustina i Olot”, La Comarca

del passeig on van cremar juntament amb d’altres

d’Olot, n. 185, 7 d’octubre de 1982, p. 9

SANTA SABINA
El desig de les parròquies catalanes de posseir unes
relíquies pròpies, com tenien les catedrals i els
monestirs des de l’edat mitjana, va arribar amb la
(re)descoberta de les catacumbes de Roma i Càller.
Les

restes

humanes

que

s’hi

trobaven

es

relacionaven amb màrtirs cristians que haurien
mort en defensa de la fe cristiana durant les
persecucions decretades pels emperadors romans.
La parròquia de Sant Esteve d’Olot va acollir unes
relíquies assignades a una suposada santa, de nom
Sabina, l’esquelet de la qual s’havia extret del
cementiri de Santa Ciríaca, també coneguda com la
catacumba de Sant Llorenç, situada a la via
Tiburtina, antiga via que comunicava Roma amb
Tívoli.
Com solia passar en aquests casos, a partir
d’algunes

referències

de

l’enterrament,

es

Relíquies de santa Sabina conservades a l'església de Sant Esteve d'Olot
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confeccionava una biografia a mida. En aquest

Quan santa Sabina ja es trobava a Olot, es van

cas, Sabina era una noia de 14 o 15 anys

iniciar els tràmits per assegurar-ne l’adequada

martiritzada

veneració. L’obra de santa Sabina, amb tres

en

una

de

les

tres

últimes

persecucions.
Aquesta

obrers, va promoure l’adequació de la capella que

afirmació

tres

havia de presentar-la als fidels. Ben aviat se la va

moments històrics segons fos atribuïda la data de

considerar advocada, patrona i protectora de la

la seva mort durant aquests exterminis de

ciutat i dels seus habitants, amb el caràcter de

cristians: el promogut pels emperadors Deci (anys

copatrona.

250-251), Valerià (256-259) o Dioclecià (303-313).

El dies 5, 6 i 7 d’agost de 1668 es van programar

Segons explica Josep Murlà(1), el jesuïta Jacint

unes festes dedicades a la santa quan la capella ja

Piquer, coneixedor de l’ànim de les autoritats

estava acabada.

ciutadanes olotines, va proposar-los acollir les

La Confraria de Santa Sabina es va constituir el

relíquies que ell mateix aconseguiria a Roma

maig de 1670 amb la benedicció del papa Inocenci

mitjançant la col·laboració del seu orde. A finals

XI

de 1666 o principis de 1667, el prefecte del Sagrari

indulgències per als seus membres i per a qui

Apostòlic,

promogués les seves activitats pietoses.

Ambrós

la

relacionaria

Landucci

de

amb

l’orde

dels

el

1684;

set

anys

després,

s’obtenien

Ermitans de Sant Agustí, va procurar l’extracció

A finals del segle XVIII, la imatge escultòrica de la

de les restes del cementiri i el gener de 1667 les va

santa va ocupar una fornícula lateral de la façana

cedir al jesuïta Alfons Alarcos,que havia rebut

del temple de Sant Esteve, al costat del titular i

l’encàrrec de Jacint Piquer. El 18 de gener se

acompanyat de la de sant Valentí a l’altra

signava l’autèntica que certificava l’origen de les

fornícula lateral.

relíquies.

La festa dedicada a santa Sabina, el 29 d’agost, va
adquirir una gran rellevància però va quedar

Sabina era una noia de 14 o 15 anys

eclipsada per les que es dedicaven a la Mare de

martiritzada en una de les tres últimes

Déu del Tura, considerada la patrona principal de

persecucions

la ciutat. Al final de l’ofici es donava el ‘cotó de
Santa Sabina’ als assistents.

El 22 d’octubre, el Consell de la Universitat d’Olot

A l’inici de la Guerra Civil, el juliol de 1936, l’urna

donava compte de la carta adreçada per Jacint

que contenia les relíquies es va salvar de l’incendi

Piqué sobre el progrés de les gestions i li van

que va afectar l’interior de l’edifici parroquial.

demanar instruccions per recollir el cos sant. A

Després del conflicte, van passar quinze anys

finals de novembre una altra carta de Piquer

abans no es van recuperar les celebracions

esmentava que les restes ja estaven en poder seu

dedicades a santa Sabina. Amb major o menor

i que les lliuraria al representants olotins elegits

fastuositat van perdurar fins a la dècada de 1970

per

quan, com en molts d’altres casos, se les va endur

aquesta

qüestió,

amb

la

corresponent

llicència del bisbe de Girona. Seguidament, es va
nomenar aquesta delegació. El

bisbe gironí va

designar el vicari general Pere Màrtir Febrer com
el seu representant a l’acte de lliurament.

el vent dels aires postconciliars.
Nota:
1 Murlà, Josep. “Santa Sabina, l’altra patrona d’Olot”, La Comarca
d’Olot, n. 1753, 28 d’agost de 2014, pp. 39-43
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EL CAMÍ DE LES RELÍQUIES DE SANTA SABINA (DE BARCELONA A OLOT)
El recorregut de les relíquies de santa Sabina des de Barcelona fins a Olot és conegut gràcies a un manuscrit
d’Esteve Maure, ciutadà honrat de Barcelona, resident a Olot i comissionat pel Consell de la Universitat d’Olot
entre d’altres, per organitzar el trasllat de les restes. Les relíquies de santa Sabina de Barcelona a Olot. El
document estava en possessió de la família vigatana d’Antoni Espona que va cedir-lo a l’olotina Confraria de
Santa Sabina. L’escriptor i historiador Josep Saderra i Mata (1850 –1924) en va recollir i transcriure el text que,
primerament, es va publicar a La Veu de Montserrat i en una monografia l’any 1885 impresa per la Impremta i
Llibreria de Joan Bonet. Se’n va fer una segona edició el 1950 per la biblioteca olotina per la Impremta Aubert.
9 de desembre de 1667
A Barcelona es va celebrar l’acte solemne de donació de les relíquies. Hi van assistir el vicari general Pere Màrtir
Febrer, el P. Jacint Piquer, els comissionats d’Olot i els representants de Barcelona. Les restes anaven en una
caixa de fusta on, a dins, hi havia una altra caixa de fusta coberta amb un drap de seda vermella, lligada amb
un cordó primet i tancada amb clau. Al damunt, hi havia la corresponent autèntica. Un cop oberta la caixeta,
es van poder veure diversos ossos i una ampolleta de sang. Piquer es va guardar una relíquia insigne i la resta la
donà a Olot per a la seva veneració a l’església de Sant Esteve.
10 i 11 de desembre de 1667
No es coneixen els fets ocorreguts en aquests dos dies.
12 de desembre de 1667
Sortida de Barcelona pel Portal de l’Àngel fins al Junyent (Granollers) al peu del camí ral que anava a Vic tot
resseguint el riu Congost.
13 de desembre de 1667
“[...] partírem y passant per Tona lloc cerca de Vich una lleugua, vingué tanta gent per adorar la Santa que fou
forsós starhi un bon rato, després quant forem passats lo Coll de Maya [Malla] trobarem lo [...] los quals
vingueren arecebir la Sta. Y nos donaren refresch. Y després nos acompanyaren afins al hostal den Gelabert en
Vich ahont ferem nit” [...] Després de esser arribats en Vich passà la veu que portàvem un Cos Sant y nosaltres
lo posarem en un altaret lo qual havien fet ja en lo hostal perquè sabian la vinguda y posat allí vingueren molta
gent de Vich per veure la Sta., però no veren sinó la caxa per star segellada. Tota exa nit feu un vent tant fort à
Vich que moltes ocasions no me tania per segur à la Casa per ser una cosa nunca vista, que aperexia sen tenia
de aportar lo hostal”
14 de desembre de 1667
“Lo dematí un poc antes de las tres hores determinarem de partir perquè eram en los dos días mes xichs de tot
lo any [...] y determinats partiren, u lo primer que isque fora del hostal à cavall fou jo, y los altres companys me
deyan que no isqués que lo vent men portaria, fou cosa meravellosa que depromta que lo Rnt. Antoni Marunys
fou à cavall, que portavaà la Gloriosa Sta., y comesarem de marxar, cessà lo vent per lo camí ahont nosaltres
passarem y sentiam las grans bufades cerca de nosaltres [...] aqueix dia ferem la dinada al Cap del Grau al
hostal...”
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Abans d’arribar a l’hostal ja es van trobar gent d’Olot que els rebia amb trets d’escopeteria.
L'Hostal del Grau és una masia de Rupit i Pruit que havia fet aquesta funció i que es trobava prop del camí ral i a
punt d’inici del Grau i les Marrades del Grau cap a Olot, un dels trams amb més dificultat de tot el camí.
“[...] ferem la dinada al Grau y tot lo temps que stiguerem allí, stigué la Santa al cap de la taula ab llums...”
Allà hi ha van succeir algunes curacions miraculoses atribuïdes a la santa.
“Quant baxarem lo Grau los de nostra companyia comensarem à tirar las armes y los de la plana de Ambàs
respongueren, y essent baxats à la plana, ja sentirem tocar atrillo, en St. Estebe de Bas...”
En tot el recorregut, els va rebre molta gent amb mostres de devoció, que creuaven els camps corrent per
venerar les relíquies...
“[...] de ex modo arribant sempre molta gent arribarem en lo lloc de las Presas, y depromta tocaren atrillo y ab
gran prouessó vingueren a recebir la Santa y lo un dels sacerdots vestit ab capa pluvial prengué lo Cos de la
Gloriosa Santa y la portaren afins la capella de St. Sebastià ab processó...”
Un centenar d’homes olotins van rebre la comitiva amb trets de salves.
“[...] quan forem en lo cap del bosch, ja ne axiren de altres fent lo mateix y de ex modo arribarem en la Capella
de St. Roch exint per tot lo camí molta gent pera recebir la Santa y tirant contínuament. Arribats en la Capella
de St. Roch posaren allí en lo altarla caxa de la Gloriosa Sta. aguardant que la prouessó la vingues à cercar [...] y
dic que essent la caxa de la Gloriosa Sta. En lo altar de St. Roch, anava tothom adorar-la...”
En aquell lloc esdevé la curació d’una dona bòrnia.
“Tornant à la processó comensà à marxar tot devant las desenes de donsellas y despres los Pares Caputxins y
despres los del Carme, y consecutivament part dels Sacerdots ab la Sta. Era bellesa veure tot lo camí tanta gent
que eren plens tots los camins, y los mosqueters devant fent salves, entrant en la vila passà la processó per lo
Portal de St. Rafel y tot dret carrer amunt y passà per devant de casa Mossen Joan Bassols y tot dret à la plassa,
y entrant la Sta. à la plassa se feu un altre salve de scopetadas molt gran y rodant la plassa feu lo mateix camí
que fa la processó del número de nostra Sra. del Roser cada primer diumenge de mes, tirant contínuament
afins que fou en Sant Esteve; y posant lo Cos St. Dins lo altar major cantaren algun motet ab gran lluminària a
tots los altars que era gran cosa, y despres de aver cantat tancaren la caxa dins lo armari de la plata”.

Recorregut de les relíquies de santa Sabina, de Barcelona a Olot, el desembre
de 1667, i una imatge de la santa segons estampa d'una goigs antics
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EL COTÓ DE SANTA SABINA
Com es feia, i encara es fa, en algunes parròquies que posseïen –o posseeixen- relíquies de sants, un cap
acabada la missa patronal es fa obsequi als assistents d’un cotó que ha estat en contacte amb les relíquies o
simplement beneït. A Sant Esteve d’Olot, en la celebració dedicada a santa Sabina es feia aquest gest i es
proporcionava als presents un petit sobre degudament imprès on, a l’interior, hi havia algunes volves de cotó.
Segons Josep Saderra, l’origen d’aquest ritual vinculat a la santa olotina ja es va practicar poc després de
l’arribada de les seves relíquies a Olot:
“Al cap de molts pocs dies també que la Santa fou assí, succeí que me arribà a casa Joseph Colomer masover
meu que stà al Solà de la pinya, y me digué que tenia un fill molt gran que ja era casat que stava à canederas
eretat del terme de Olot, que avia mes de un any que tenia febres, y Jo que li diguí que li donaria un poc de
cutó que havia tocat al cap de la Gloriosa Santa Sabina, que mel donà lo Sr. Canonge Febrer en Barcelona
quan desferen la caxa de la Santa en lo Collegi de la Companyia; y axí Jo li fiu un billet stret de paper lo qual
no deya sinó (Santa Sabina) y li diguí que ab un fil sel posés en lo coll ab un poch de cutó que li doní, dientli
que tingués gran devoció ab la Gloriosa Santa quel curaria; y axí se despedí de mí, despres passats set ó vuit
dies me digué lo dit Joseph Colomer pare del febrós, que lo dia mateix que Jo li doní lo billet y cutó anà trobar
à son fill, y lo trobà a las hores ab febra, y li posà lo billet y cutó al coll, y depromta lo febrós li digué ja no tinch
febra, y may mes ne ha tinguda y de assó ne puc fer fe”.(1)
Aquest cotó, segons tradició, tenia propietats beneficioses per al mal d’orella si els afectats se’n posaven al
pavelló auricular. Respecte a les celebracions de l’any 1959 es deia: “[…] distribución del “Cotó de Santa
Sabina” para la curación de los dolores y enfermedades del oído.”(2)
Notes:
1 Saderra, Joseph. Noticias de la translació de las reliquias de la Gloriosa Santa Sabina desde Roma a Olot escritas en lo sigle XVII por un
testimonio de vista. Olot: Imprenta y llibreria de Joan Bonet, 1885, p. 19-20
2 “La Fiesta de Santa Sabina”, ¡Arriba España! : semanario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Olot: [s. e.], n. 1046, 29
d’agost de 1959, p. 15

Sobrets de diferents
èpoques amb el cotó
de santa Sabina
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Sant Valentí

Relíquies al santuari de la Mare de Déu

A finals de l’any 1665, el mateix jesuïta Jacint

del Tura

Piquer,

les

L’any 1790, l’olotí Salvador Hostench, beneficiat de

relíquies de santa Sabina a Olot, ja havia anat a

Santa Maria de Barcelona, va fer obsequi de les

Roma. Li calia tractar temes del seu orde religiós

relíquies dels màrtirs Fecund, Ingenu, Casta i

amb

Oliva.

València. Procedien del cementiri de Santa Ciríaca

D’aquella reunió, Piquer en va obtenir les relíquies

i el document de l’autèntica estava signat el 26 de

d’un cos sant per a Ribes de Freser, la seva

juny de 1788 a Roma. La rebuda a la ciutat i al

població natalícia.

temple marià va comportar una gran manifestació

que

el

posteriorment

pare

general

va

Giovanni

traslladar

Paolo

El 12 d’agost de 1666, el religiós i un grup de

pietosa. L’any 1792, el bisbe de Girona va concedir

religiosos

quaranta dies d’indulgència per a cadascú que

acompanyants,

va

abandonar

Barcelona, amb la caixa de relíquies que havien

resés un parenostre a qualsevol dels quatre sants.

arribat per mar. Es dirigien a la parròquia d’origen

Estaven situades en una urna a l’altar de cambril

de Piquer tot passant per Vic i Ripoll. El 16 d’agost

de la Mare de Déu del Tura, juntament amb les

van arribar a Ribes de Freser on els esperaven en

restes dels sants Fortunat i Justina.

processó formada per indicació de Mons. Melcior
de Palau, bisbe d’Urgell, per conduir-los fins a

Font:

l’església parroquial.

Danés, Joaquim. Història d’Olot. Olot: Impremta Aubert [1977], v.

Abans de segellar l’arqueta a Barcelona, es va

12, p. 2203

reservar una relíquia insigne del sant. Uns mesos
després la lliuraria a la parròquia de Sant Esteve
d’Olot. A canvi, va fer el mateix amb una relíquia
de santa Sabina que va atorgar a Ribes de Freser.

En el proper número,
tercera part de les relíquies

Font:
Murlà, Josep. “Santa Sabina, l’altra patrona d’Olot”, La Comarca
d’Olot, n. 1753, 28 d’agost de 2014, pp. 39-43

de la Garrotxa amb les de
Riudaura, Santa Pau i diverses
parròquies

Relíquiari amb les relíquies de sant Valentí, a l'església de Sant
Esteve d'Olot. (Bisbat de Girona - Tots els drets reservats)
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Reliquiari de sant
Valentí (Bisbat de
Girona - Tots els
drets reservats)

Relíquies
marianes
Reliquiari de santa Sabina

(Bisbat de Girona - Tots els
drets reservats)

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

Fornícules de la façana de
Sant Esteve d'Olot

36

RELÍQUIES MARIANES

LA RELÍQUIA DEL MANTELL DE LA MARE DE DÉU
DE LLUC, PATRONA DE MALLORCA
Arribades les calmes de l’estiu amb el mes de
setembre, pren un especial relleu la festa
colenda de la Nativitat de Nostra Senyora.
Durant aquest jorn festegem la Santa Trobada,
en circumstàncies excepcionals i miraculoses,
d’un bon nombre d’imatges de la Mare de Déu
que curullen els principals santuaris marians de
la nostra geografia. És el cas de la Moreneta
mallorquina, intitulada de Lluc, que té el palau
enclavat en els paratges de l’antiquíssim Lucus
o bosc sagrat. Aquest santuari, protegit per les
desafiants

muntanyes

de

la

serra

de

Tramuntana (declarada Patrimoni Mundial per
la UNESCO), ha esdevingut el principal lloc de
peregrinació dels mallorquins i, encara, de

Pintura de la Trobada de la Mare de Déu de Lluc. Església
parroquial de Sant Nicolau de Palma. Fotografia d'Alfredo Claret.

milions de visitants (apuntem aquesta xifra

Vicenç. Diàriament ressona en les litúrgies del

sense por d’equivocar-nos). En aquest indret

santuari per boca dels membres d’una de les més

privilegiat i en els temps remotíssims de la

encimbellades escolanies de tot el món, la dels

conquesta del rei en Jaume I (1229), segons

Blauets de Lluc. D’aquest text, per millor il·lustrar la

relata la tradició, un humil pastoret i un monjo

nostra aportació, n’extraurem una estrofa:

del Cister que en aquells paratges hi portaria
vida de retir, la vesprada d’un dissabte foren
testimonis privilegiats de la invenció de la Mare
de Déu.

Mallorca ditxosa/ guardava una Flor
a dins una encletxa/ tot baix d’un pujol.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
La flor és la Verge/ Morena de Lluc

El relat del succés prodigiós resulta ben

que en l’altura aspriva/trobà lloc segur.

familiar a qualsevol que sigui natural de la

Ave, Ave, Ave Maria...

major de les Illes Balears. No debades esdevé el
bessó principal del popularíssim càntic “Ave

Com si d’un caprici es tractés, la vella tradició

Maria de Lluc”, que encara commou el cor dels

assegurava que la Mare de Déu, el dia de la seva

que verament es consideren fills de Déu i de la
terra mallorquina. N’escrigué la lletra mossèn
Joan Aguiló, prevere, just enguany fa cent anys,
i

n’aportà la música el compositor Antoni

trobada, anava abillada amb una gonella de color
verd. La primera referència documental que es
coneix d’aquesta vestidura, tinguda per sagrada i
encara guardada en el mateix santuari de Lluc, és de
mitjan segle XIV: “el Mantel de Nostra Senyora” que
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que “per reverència a la mateixa Beatíssima Verge M.
de Lluc, d’ara endavant no es mostri el mantell amb
què

fou

trobada

la

figura

de

la

mateixa

Benaventurada Verge mes que a l’altar major de
l’església, i que ningú es cobreixi amb ell, com
costum d’abans, sota pena de tres lliures, per cada
vegada, que haurà d’exigir el Custodi de la sagristia,
però si algú demana besar-lo devotament, que això
li sia permès”.

Interior i exterior de la basílica del santuari de Lluc, on s'hi conserva en el seu
cambril la Santa Figura de la Patrona de Mallorca y el reliquiari del Mantell de
la Mare de Déu. Fotografies de Jordi Llabrés

és de “domàs vert” i està formada per “lo davanter i la
vesta del Jesuset”. Sempre es tingué molt d’esment
en la conservació d’aquesta relíquia tan apreciada
per la gent de la Santa Casa de Lluc i els devots que
hi peregrinaven, que demanaven poder-la venerar i
cobrir-s’hi en cas de malaltia o necessitat. Pel que es
dedueix, el costum va degenerar en un abús i davant
aquest

fet,

els

prelats

de

Mallorca

donaren

disposicions encaminades a conservar-la i custodiarla més dignament. Així el bisbe Diego de Arnedo

El Llibre de la invenció i miracles de la prodigiosa

(1565), en visita pastoral, ordenà al prior i col·legials

figura de Nostra Senyora de Lluc (1684) és un

que de dues mànigues de seda carmesí, totes

veritable

recamades d’or i que certa persona de la noblesa

antigament es contaven de la Mare de Déu. El seu

mallorquina havia ofert a la Verge Maria, en fessin un

autor, Rafel Busquets, explica com el mantell, al qual

bossa per “reservar lo manto”. No obstant això,

atribueix una antiguitat desorbitada, era guardat

sembla que l’ordinació no fou suficient per erradicar

dins la sagristia del santuari envoltat d’una multitud

l’arrelat costum i el mateix bisbe l’any 1568 estableix

d’exvots i presentalles:

compendi
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“Lo més preciós d’aquestes antigalles és el mantellet
amb què fonc trobada la figura de tan portentosa
Senyora, que al menys fa mil anys que fonc teixit... i
amb tot i això es conserva sense que li falti res si no
és una porció molt petita a una extremitat, que
sembla haver-li estat presa a posta i per relíquia. És
sens dubte un miracle, que per espai de tants d’anys
s’hagi conservat, sense que el temps l’hagi destruït; i
encara és més d’admirar, si es consideren les
vegades que es mostra als peregrins i que aquests
se l’apliquen als ulls, a la boca i l’agafen amb les
mans, i en algunes ocasions es mostra quaranta
vegades en un dia; particularment durant la vuitada
de la Nativitat de N. Senyora que són més de mil les
persones que afectuosament el besen i veneren; i
essent com és d’un domàs molt senzill sembla que
ja hauria d’estar gastat del tot; encara que d’una
anys a aquesta part aquest joiell està més ben
guardat dins un reliquiari de plata cobert amb un
cristall”.
En el segle XVIII el primer comte de Montenegro,
Joan Bpta. Despuig i Dameto, entregà al santuari
de Lluc un valuós reliquiari de plata cisellada d’estil
barroc, que l’any 1747 es descriu en aquests termes:
“[...] un reliquiari planchado de plata a relieve, con
dos broches del mismo metal y adornado de
brillantes, en que se guarda y custodia el manto en

Pintura de la Mare de Déu de Lluc, vestida amb la gonella verda que
tradicionalment apareix en el relat de la seva Trobada. Església parroquial de
Sant Nicolau de Palma. Fotografia d'Alfredo Claret

companyia única d’alguns àngels i serafins, a l’altre
apareix flanquejada per les figures del pastor i el
monjo testimonis del prodigi de la Trobada. En
ambdós i per fidelitat a la tradició, les vestidures foren
pintades de color verd.

que fué hallada Nuestra Señora”.

La relíquia actualment es custodia a dins un

Més o menys de la mateixa època són una bona

receptacle de l’altar del cambril de Lluc i se’n

col·lecció de llenços barrocs que ens mostren a la

conserven alguns fragments fora del mateix santuari.

verge de Lluc revestida amb els mantells i les gonelles

El més principal a la Capella Reial del Palau d’Orient a

que portà fins a la restauració que precedí a la seva

Madrid, per voluntat expressa de la reina Isabel II de

coronació

pontifícia

ens

Borbó i un altre a la parròquia de Sant Feliu de Llubí

interessa

centrar-nos

pot

(Mallorca). Aquesta última hi arribà gràcies a la

contemplar a la parroquia de Sant Nicolau Palma, el

petició que en feu el dia 3 de maig de 1910 el vicari del

primer temple mallorquí que, fora del seu santuari,

poble, mossèn Gabriel Thomàs al bisbe Pere Joan

dedicà una capella i altar (doc. 1725), dotat de bons

Campins. Primerament quedà exposada al devora

privilegis i exempcions, a la mateixa Mare de Déu. En

d’un quadre de la Mare de Déu de Lluc,

el primer la veiem sobre una nuvolada i amb la

posta i col·locat a la capella del

(1884).
en

Concretament

dos

que

hom

RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA

pintat a

39

RELÍQUIES MARIANES
Roser. Avui aquesta pintura és a la sagristia de la

de dedicar-li un nou tron a la seva parròquia. Així es

mateixa església. L’any 1934 el P. Gaspar Munar,

construí un retaule de novella factura, amb altar,

M.SS.CC. i notable historiador lucà afirmava que

expositor per manifestar el reliquiari del mantell,

Llubí és “l’únic poble que ha lograt alcançar, degut a

nínxol central on s’hi col·locà una figura de la

la seva devoció ben demostrada, un trosset de l’antic

Moreneta i, a l’àtic, una pintura ovalada que, com no

mantell en què va ésser trobada la Santa Verge de

podia ser d’altra manera, escenifica la miraculosa

Lluch, i el venera en un reliquiari”.

trobada de la Regina Monti Lucani.

L’apoteosi de la devoció dels vesins de Llubí envers la
Mare de Déu de Lluc es visqué l’any 1939

amb

Jordi Llabrés i Sans

motiu,

Reliquiari del mantell de la Mare de Déu de Lluc, que es
conserva a l'església parroquial de Sant Feliu de Llubí.
Fotografia de Gabriel Aloma
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LA MIDA DE LA SANDÀLIA
DE LA MARE DE DÉU
Redacció.- De relíquies per contacte o per imitació
n’hi ha diverses. Una d’aquest tipus, força estesa, és
la que reproduïa el perfil del peu, més aviat la
sandàlia, de la Mare de Déu.
Els

evangelis

canònics

no

proporcionen

gaire

informació de l’aspecte físic de Maria, la Mare de
Déu, ni de la seva edat en els moments clau de la
seva vida. Cal anar als evangelis apòcrifs per trobar
informació

personal

de

la

Mare

de

Déu,

especialment en el període anterior al naixement de
Jesucrist. El protoevangeli de Jaume relata la vida de
Maria fins al naixement de Jesús, però no ofereix
dades relacionades amb l’edat i l’aspecte de Maria
en relació als fets concrets de la seva biografia.(1)
Diversos exemplars que es conserven porten, a
l’interior del perímetre que delimitaria el perfil, un
text semblant: A l’interior del perímetre d’aquesta
planta hi ha un escrit que sembla indicar-ne
l’origen:
“Justa mesura del peu de la santíssima Verge Mare
de Déu, treta del seva veritable sabata, que es
conserva amb molta devoció en un convent
d’Espanya. El Papa Joan XXII va concedir 300 anys
d'indulgència a qui besés tres vegades aquesta
mesura i resés tres avemaries, gràcies que van ser
confirmades pel papa Climent VIII, l'any de la
nostra redempció de 1603. Aquestes indulgències,
com que no tenen prescripció de nombre, es poden
guanyar tantes

vegades al dia com desitgin els

devots de la santíssima Mare de Déu. Es pot també
aplicar a les ànimes del purgatori. És permès, per a
major glòria de la reina del cel i de la terra, treure
altres mesures semblants a aquesta que tenen les
mateixes indulgències. Maria Mare de la Gràcia,
prega per nosaltres”.

Mida de la sandàlia de la Mare de Déu amb el text
d'indulgències i la referència al "monestir d'Espanya"
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La primera referència “en un convent d’Espanya”
podria estar relacionada amb el monestir català de
Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, fundat l’any
1166 per l’orde dels premonstratesos, situat a la
comarca de la Noguera. Havia estat en aquest
monestir català on, precisament, es guardava una
sabata atribuïda a la Mare de Déu. D’aquesta relíquia
la comunitat en dibuixava el contorn i en venien
l’estampa que tenia fama de miraclera.
L’aspecte que, d’entrada, desperta la curiositat és la
seva dimensió. La llargada màxima és d’uns 18,5
centímetres. Això indicaria, en les mides actuals, que
seria una sabata amb número 29-30, que estaria
relacionat amb una edat de 5 anys. Per altra banda, és
interessant el fet que, tot i indicar que es tracta d’una
relíquia en possessió d’un convent d’Espanya, es
conserven diversos exemplars amb el text en italià, la
qual cosa indicaria l’interès internacional per la
relíquia.

Sense gaires variacions, hi ha tres tipus d’aquestes
anomenades relíquies: les que diuen que és la
reproducció

fidel

de

la

silueta

de

la

sabata

conservada en “un convent d’Espanya”, les que
esmenten “un convent de Loreto” i, fins i tot, les que
s’atribueixen a “un [...] desierto de Córdoba.“

Dues mides de la sandàlia de la Mare
de Déu: la superior amb el text en italià
i que es refereix amb "monestir
d'Espanya; la inferior, en canvi, fa
referència a un monestir cordovès
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Curiosament, és molt semblant a una reproducció

Notes:

que va recollir Joan Amades al seu 'Costumari Català'.

1 Santos, Aurelio de. Los evangelios apócrifos: edición

Tot i que l’explicació del folklorista fa referència a la

crítica y bilingüe. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos,

relíquia que es venerava al monestir de les Avellanes,

1985, p. 136-176

la de la il·lustració feia referència a la sabata d’una
altra imatge de la Mare de Déu “que es venera amb
gran devoció en un convent de Loreto, al regne
d’Itàlia”. De la imatge catalana, Amades en va recollir

2 Amades, Joan. Costumari català: el curs de l’any.
Barcelona: Salvat, 1953, v. 4, pp. 843-844
3 Español, Francesca. “Les imatges marianes: prototips,
rèpliques i devoció”, Lambard. Estudis d’art medieval,
2002/2003, n. 15, pp. 87-110.

un format de devoció que se celebrava el 15 d’agost:
”[...] els devots anaven a visitar, especialment avui, la
Mare de Déu de Bellpuig, venerada al poble del
mateix nom, on va ésser trobada junt amb una de les
sabates de la Mare de Déu, que es guardava en un
reliquiari d’argent”. D’aquesta relíquia en detalla que
“[...] era com de cordovà vermell, amb dues soles i mig
feta malbé de l’empenya” per acabar afirmant que
“[...] la comunitat venia una estampa amb la mida i la
forma de la sola, la qual tenia gran virtut i feia molts
miracles.”(2)

El monestir de les Avellanes posseïa la
sandàlia de la qual, així sembla, es
resseguia el contorn
L’any 2015, el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida va
incorporar

als

seu

fons

una

arqueta

amatòria

procedent del monestir de les Avellanes. Aquest
reliquiari va preservar, segons les investigacions
d’Albert Velasco, la sandàlia que es considerava
relacionada

amb

la

Mare

de

Déu.

Vegeu

un

reportatge de TV3 sobre aquesta peça.
Les mides representen un model específic de
relíquies i nou format de devoció ja que són sagrades
pel fet de reproduir les sabates de la Mare de Déu,
suposades relíquies autèntiques. Se’ls ha atribuït el
fet de situar-se a mig camí de les veritables relíquies
de sants i de les medalles o estampes que, sense
haver-se considerat pròpiament relíquies, també
reprodueixen una imatge sacra.(3)

Mida amb el text en italià
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RELÍQUIA RELACIONADA AMB LA PRIMERA
APARICIÓ MARIANA A TERRES AMERICANES
QUAN LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ ES VA APARÈIXER A
CRISTÒFOL COLOM EL 1495
Redacció.- La devoció a l’advocació mariana d’origen
català, la Mare de Déu de la Mercè, es troba
escampada en les comunitats catòliques d’arreu del
món. Un d’aquests llocs és la República Dominicana,
al Carib, que la té per patrona. Segons la tradició,
hauria estat la primera a ser venerada a les terres del
continent,

poc

després

que

els

europeus

el

descobrissin.
El relat llegendari explica que el 27 de març de 1495,
durant el segon viatge de Cristòfol Colom, iniciat el
setembre de 1493, s’havien d’enfrontar els invasors
castellans als indígenes de l’illa Hispaniola. Aleshores
va aparèixer la Mare de Déu de la Mercè sobre un
nespler prop d’una creu que va aixecar Colom, i que
havia construït amb la seva fusta. Això va fer que els
indígenes fugissin espantats i els colonitzadors
obtinguessin el triomf.
Un document signat el 19 d’abril de 1932 pel
canonge Eliseo Pérez Sánchez, secretari general de
La Mare de Déu de la

l’arquebisbat de Santo Domingo, donava fe que una

Mercè, venerada a la seva

creu de fusta que servia d’obsequi al representant de

basílica barcelonina,
segons la tradició es va

la República Espanyola, Pedro Igual Martínez Dabán,

fer present a Santo

era elaborada amb la fusta del mateix arbre,

Domingo el 1495

esmentat per la llegenda, sobre el qual havia
aparegut la Mare de Déu.

orde davant l’enfrontament que es preveia i que,

La història constata que en aquell lloc, conegut com

realment, va tenir lloc. La victòria castellana sobre el

a Santo Cerro, temps després s’hi va aixecar el

natius, més nombrosos però mancats de les armes i

primer convent a la Mare de Déu de la Mercè.

estratègies dels seus adversaris, va caure pel seu

Igualment, les cròniques de les expedicions de

propi pes (1a proposta), va ser contundent (2a

Cristòfol Colom a les terres de la futura Amèrica, a

proposta)

finals del segle XV, ja indiquen la presència de frares

Per tant, tot prescindint de narracions fabuloses o de

mercedaris entre la tripulació a partir del segon

capcioses interpretacions de la pàtria de Colom, la

viatge. El primer fou fra Juan Infante, confessor de

primera Mare de Déu venerada al continent americà

Colom, que devia emparar-se amb la patrona del seu

va ser la catalana Nostra Senyora de la Mercè.
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Document que acredita la relíquia de la suposada aparició de la Mare de Déu
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RELÍQUIES DE LA "BEATA" ANNA MARIA ANTIGÓ
Redacció.-

L’expressió

“olor

de

santedat”

és

associada a la “fama de sant o santa”. Aquest
concepte abstracte, que generalment es refereix a
la reputació de la persona que ha estat virtuosa i
que està encarada cap al camí de la beatificació i
canonització, també té un significat més físic. El
mateix vocabulari religiós del web de l’arquebisbat
de Tarragona assigna a la idea “olor de santedat” el
següent sentit: “Fragància perfumada que es
desprèn de la despulla mortal d’alguns sants (1).
Així, l’olor de santedat és l’efecte al sentit de
l’olfacte en forma d’un determinat aroma que,
suposadament, emeten les restes mortals d’alguns
religiosos.

La religiosa Anna Maria Antigó és
coneguda com a beata sense haver-ne
estat reconeguda oficialment
Aquest fenomen se sol donar en alguns d’aquells
casos que són associats amb la incorruptibilitat del
cos, o sigui, que no pateixen els efectes de la
descomposició pròpia dels cadàvers i que han
rebut els efectes de momificació natural. Hi ha

Sobrets amb relíquies de la "beata" amb el text en francès

de

esmenta com es pot veure el seu cos incorrupte al

descomposició repartits en nombroses esglésies

convent reial de Santa Clara de la Passió del barri

de la cristiandat, fins i tot a casa nostra, i són

del Vernet de Perpinyà. Vila explica com: “En un

considerats veritables fenòmens sobrenaturals.

altar lateral, gairebé darrere la porta d’entrada, hi

Sigui realitat o imaginació, el prodigi s’ha associat a

ha el taüt cobert per un vidre que mostra el cos de

les paraules contingudes a la segona epístola de

la clarissa, amb un perfum de santedat que es

sant Pau als Corintis: “[...] perquè som per a Déu

perpetua des de segles enrere” i afegeix que

bona olor del Crist enmig dels qui se salven i dels

“sencera com una ametlla, va vestida amb un hàbit

qui es perden; per alguns olor de mort per a mort;

burell; té la pell del rostre i mans grogosa i

per als altres, olor de vida per a vida...”(2)

apergaminada”. La causa de beatificació es va

La religiosa Anna Maria Antigó, coneguda com a

iniciar el 1905, moment en el qual es va editar un

beata sense haver-ne estat declarada oficialment,

opuscle del qual Vila va recollir les següents dades:

és un exemple ben proper d’”olor de santedat”.

“En 1842 i després d’aixecar la coberta del taüt,

L’article

l’atmosfera va quedar embalsamada amb l’aroma

molts

d’aquests

exemples

de

manca

de Pep Vila (3) publicat a Presència,
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que exhalava aquell dipòsit” i continuava dient que

“De l'hàbit de la nostra venerada Mare Anna-Marie

“després de netejar la pols del cadàver i veure l’estat

Antigó, monja clarissa, va morir en olor de la

dels hàbits, les monges la vestiren de nou sense cap

santedat el 28 de setembre de 1676, a l'edat de

dificultat perquè el cos era flexible com el d’una

setanta-quatre anys, on el cos es troba encara

dona viva. Notaren, això sí, un esqueixament al llavi

intacte.”

superior i la pèrdua de dues falanges dels dits del
peu”.
D’Anna Maria Antigó es van emetre unes relíquies

Notes:

dins d’uns petits sobres de paper (35 mm x 50 mm i

1 “Olor de santedat”. Dins: Vocabulari religiós [en

40 mm x 53 mm) amb una descripció del contingut

línia]

escrita en francès. La traducció diu:
“Del llenç que va envoltar el cos de la nostra
venerada Mare Anna-Marie Antigó, monja clarissa,
que va morir en olor de santedat el 28 de setembre
de 1676, a l'edat de setanta-quatre anys, on el cos es
troba encara intacte.”

Església

de

Tarragona.

Arquebisbat

de

Tarragona [Consulta: 30 de juliol de 2021] disponible
a:
https://www.vocabulari.arquebisbattarragona.cat/Lle
tra/O
2 Corintis 2, 15 – 16
3 Vila, Pepe. “Anna Maria Antigó, la santa incorrupta”,
Presència, 24 – 30 de gener de 1993, pp. 22 - 23

RELÍQUIES DE SANT PERE CLAVER
Redacció.- Pere Claver va néixer el 1580 a Verdú

Durant prop de quaranta anys es va dedicar a l’auxili i

(l’Urgell) i va morir el 1654 a la ciutat colombiana de

conversió dels esclaus, que arribaven en vaixells

Cartagena. El 1602 va entrar al noviciat de la

procedents de terres africanes; es deia que en va

Companyia de Jesús de Tarragona i nou anys després

batejar gairebé tres-cents mil. La defensa dels

va marxar a terres de Nova Granada (l’actual

desfavorits li va comportar algunes confrontacions

Colòmbia)

amb alguns cacics de la societat colombiana.

per

exercir

de

missioner.

Establert,

primerament a Bogotà i posteriorment a Cartagena,

A Verdú es conserva la partida de baptisme i la pica

va acabar els estudis i el 1616 es va ordenar sacerdot.

on fou batejat. També es conserva una part de la casa

Sala de la casa natalícia de
sant Pere Claver a Verdú
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natalícia convertida en santuari, d’estil eclèctic i

"[...] estimavan por relíquia qualquiera prensa

coronat per un campanar d’espadanya, en el qual

suya; a los Barberos les importunavan que les

es combinen referències romàniques i gòtiques.

guardasen los cabellos quan le cortavan la barba;

La fama de santedat del jesuïta va acompanyar-lo

a los esclavos les pidian los amos las cèdules de

en els darrers dies de la seva vida. Els seus biògrafs

confesión que les dava el bendito Padre por la

així ho van recollir. Mentre estava malalt i de repòs

firma que tenian de su mano y valianse de esas

al llit, molta gent que el visitava li prenia allò que

coses en las enfermedades, con experiència

podia com si fossin relíquies: “Todo su aposento

muchas veces de efectos milagrosos.”(3)

fue robado y saqueado, teniendo cada uno por

La sola visió del cos de Pere Claver, en les hores

gran fortuna el lograr alguna cosilla de su uso para

prèvies al seu enterrament, era recompensa molt

guardarla cual preciosa reliquia , y valerse de ella

preuada: “Quisieron cubrir al Padre con un paño

en sus necesidades.”(1) Fins i tot es comentava que

de terciopelo, para tenerle más seguro; pero fue

vint anys abans de morir se li havia fet una sagnia i

tal el alarido de la gente, que se hubo de quedar

que la sang se l’havien repartida: “[...] cirujanos,

descubierto, y fue talla porfía, que no obstante la

médicos y cuantos le asistian se repartieron entre

guarda de los soldados, y Religiosos que le

sí la sangre con increïble afan , como sangre de

cercaban, le quitaron el bonete, y las calças, y las

un santo . Sus cabellos , sus manuscritos, sus

uñas de los pies, y aunque le defendían con

firmas, los retazos de sus ropas , cualquier cosa

hachas encendidas, se metían por las llamas a

que hubiera usado , era buscada con ansia y

tomar alguna reliquia en la forma que podían;

conservada con solicitud cual preciosa reliquia,

desta

para valerse de ella en las enfermedades propias

frecuentada la Iglesia, que si fuera Jueves Santo,

y agenas , con los milagrosos efectos [...].”(2) De

a ver, y tocar el cuerpo del santo Padre, que este

fet, qualsevol objecte o element relacionat amb

nombre le daban todos , llamándole a boca llena,

Claver tenia

el Santo, el Santo.”(4)

la consideració de sacre:

suerte

estuvo

toda

la

noche

más

La major part del seu cos va ser dipositat a l’altar
major del santuari que li va ser dedicat a la
Cartagena colombiana i que ha esdevingut el
centre de devoció de la seva figura. Aquesta
consideració va comportar la beatificació del
venerable Pere Claver el 1850 per Pius IX i la
canonització el 1888, per Lleó XIII.

Notes:
1 [Oddi, Longaro Ignacio Degli] Vida del gran siervo de Dios el V. P.
Pedro Claver, de la companyia de Jesús. llamado el apòstol de los
negros... Madrid: Imprenta y Fundición de D. Eusebio Aguado, 1851, p.
323
2 [Oddi, Longaro Ignacio Degli] Vida del gran... [op. cit.], p. 331-332
3 Fernandez, Josef. Apostólica, y penitente vida de el V. P. Pedro Claver
de la Compañia de Jesús. Zaragoza: Diego Dormer, 1666, p. 634
4 Suarez, Gerónimo. Vida del venerable y apostólico padre Pedro Claver
de la Compañía de Jesús. Madrid: Maria de Quiñones, 1657, p. 164v.
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Una relíquia de Sant Pere Claver a Verdú

Es va concedir una costella que van acollir amb

El segon terç del segle XIX, la vila de Verdú ja

una festa multitudinària. El periòdic La Veu de

posseïa una relíquia de sant Pere Claver. Segons

Catalunya va recollir la preparació de la rebuda:

descripció d’Isidre Puig, el reliquiari és de fusta i

“Ha estat adreçada la següent proclama a tots els

guix policromats de 3'5 x 41 cm: “Una peça

veïns de Verdú, als qui sense viure-hi hi són nats,

realitzada

i

als qui sense haver-hi nascut descendeixen de

posteriorment daurada i policromada. Presenta la

verdunins, i als forasters que senten amor pel

tipologia d'una custòdia. La part superior, o retaule,

susdit poble. A passos agegantats van apropant-

presenta la relíquia al centre, a l'interior d'un cos

se els jorns solemnes en què nosaltres hem de

ovalat que sembla un vericle. Al mateix temps la

demostrar esplendorosament i magnànima el

relíquia es troba dintre d'un altre recipient metàl·lic

nostre fervorós entusiasta anhel, ja de llarg temps

ovalat que permet per un vidre veure-la envoltada

sentit, de tornar a estatjar en la nostra vila,

per un paper on es pot llegir: “EX OSSIBUS // VEN.

gelosament, dins riquíssim estoig, el Fill il·lustre

S.PETRI CLAVER S.J. // ANTONIUS MOREY”. A la

que infantàrem en jorn pacífic i d'inesperat

part de darrere també podem observar aquesta

esdevenidor. Aquest fill insigne de Verdú, Sant

peça metàl·lica que porta un medalló d'argent

Pere Claver, que un jorn abandonava la seva llar

amb la Verge, sembla, portant una creu i un cor a

pairal, béns i fortuna, abrandat d'amor i zel per les

les mans. La resta del retaule presenta uns

ànimes, ara retorna auriolat amb el timbre més alt

elements ornamentals treballats, com garlandes i

de noblesa: la santedat, conquerida amb l'esforç

rocalles, i coronat per altre cos de forma oval d'on

noble i de l’amor desinteressat al proïsme. Verdú,

surten rajos daurats, que per un costat mostra les

que amb joia ostenta l'honrós títol de bressol de

inicials de Jesucrist, “JHS”, i al revers un Sagrat

l'Apòstol, que en les càlides terres de Cartagena

Cor de color vermell. Se sustenta sobre quatre

de les Índies se santificà exercint l'apostolat d» la

peus

conversió dels negres,

i

amb

aquests

fusta,

sobre

coberta

una

de

peanya

guix

o

base

a

la

Religió Catòlica,

quadrangular, la vorera és motllurada amb uns

sentia la seva natural joia quelcom entelada, puix

motius ornamentals de fullatge. Es troba aquest

son bres restava vern i solitari, sense ni una

reliquiari molt deteriorat i amb falta de policromia

engruna

i fragments importants de fusteria, sobre tota la

guspirejants llames d'amor. Ara, aquest anhel està

part de darrere.”

acomplit.

d'aquell

cos

abrandat

d'enceses

i

Respecte de la datació, Puig en diu: “Aquest
reliquiari el trobem inventariat l'any 1890, però no
surt a l'inventari de 1833. A més hem de dir que
Sant Pere Claver fou beatificat el 16 de juliol de
1850

i

mentre

era

anomenat

"venerable",

precisament terme que trobem al paper del
reliquiari, cosa que voldria dir que el reliquiari
podria haver estat realitzat entre 1833 i 1850
segurament.”(1)
L’any 1924, la població de Verdú va sol·licitar poder
venerar una relíquia insigne de sant Pere Claver.
Portada del llibret amb els actes de rebuda de la relíquia el 1924
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La costella més pròxima al cor ardenitíssim de

Verdunins: Siguem dignes de nosaltres mateixos, i

Sant Pere Claver ha travessat els mars, a les mans

si ens llancem a un esforç d'amor, procurem que

d'un príncep dc l'Església, i fa via vers la nostra

un esplendorós èxit el coroni, que ho assolirem si

modesta vila a de Verdú. Cartagena, Colòmbia i

de debò s'arrela en els nostres cors el formós crit

Catalunya entera tenen fita la seva atenció vers

da Visca el nostre Patrici Sant Pere Claver!”(2)

nosaltres. Sapiguem ésser dignes del present que

Per a la celebració de l’esdeveniment, i que

ens dóna la Providència. Sapiguem mostrar-nos

s’interpreta

dignes del títol de fills de Verdú.

compondre l’Himne de la relíquia. En la seva lletra,

Per tal, doncs, de rebre dignament la relíquia

es poden sentir aquests versos:

anualment,

Andreu

Gener

va

insigne Sant Pere Claver i estatjar-la dins preat
reliquiari i celebrar dignes festes en honor seu, a

Cantem himnes de lloança,

tots ens dirigim perquè cada un aporti el seu

a l’Etern que ens ha escoltat

entusiasme i afegeixi la seva cooperació de treball

enviant-nos la Relíquia

de propaganda, de cabals, a mida de les seves

de Claver son fill aimat.

forces.

Aquell os que extasiat s’escalfava

Unim-nos tots i prescindint de mires estretes, de

quan sentia els batecs del seu cor,

comentaris personals, treballem plegats per a

entra avui a sa pàtria estimada,

honorar com cal la relíquia del nostre fill il·lustre.
Ara,

de

moment,

no

és

cas

de

parlar

programes, ni de detalls de festes, puix això
dependrà de les gestions que es comencen a fer i
de les quantitats que es recullin. Com la feina a fer
és molta, els signataris del referèndum demanant
la relíquia han elegit diverses comissions per a
distribuir-la.

predicant a Jesús rei d’amor.

de
Notes:

1 Puig. Isidre. “El tresor de l’església parroquial de Verdú”,
Urtx. Revista Cultura de l'Urgell, 2000, n. 13, p. 88
2 Boleda, Ramon. “El Patronat i Sindicat de Sant Pere
Claver (XVI). L’Escola i els seus mestres”, Xercavins revista
independent de Verdú, juliol de 2011, n. 46, p. 18

Postal editada pels
Amics de Sant Pere
Claver de l'alcova i el
reliquiari de la casa
santuari del sant a
Verdú
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SANT NARCÍS DE GIRONA I LES RELÍQUIES D’UN COS
SUPOSADAMENT INCORRUPTE
Redacció.- La devoció gironina a sant Narcís és de
tradició medieval tot i que la llegenda el fa
evangelitzador de les terres catalanes juntament
amb el seu diaca Feliu. El seu cos va ser localitzat,
meravellosament, en data indeterminada. Joaquim
Pla deia: “[...] és possible que el seu cos fos trobat
en temps del bisbe Miró (inici del segle XI) quan va
ser trobat el cos de sant Feliu [l’històric sant Feliu
africà, veritable cristianitzador de Girona el 303] ja
que el sepulcre d’aquest sant es diu que estava
entre dos d’altres sants gironins. Malgrat això, cap
dada ha comprovat plenament que cap dels dos
sepulcres fos precisament el que contingués el
cos de Sant Narcís."(1) Aquesta reserva no és
compartida per altres autors. Josep Mercader, per
exemple, no dubtava de l’autenticitat de la troballa:
“La maravillosa integridad e incorrupción del
cuerpo del glorioso San Narciso fué un hecho

Sepulcre i imatge de sant Narcís a la seva capella de la basílica de Sant Feliu
de Girona

históricamente cierto y demostrado, pese a las
soeces bravatas de los iconoclastas de nuestros

Udalric i Santa Afra d’Augsburg que li havia

tiempos, por lo menos hasta muy cerca del siglo

sol·licitat relíquies del sant. El bisbe gironí li va

XII.”(2)

contestar que de sant Narcís només podia enviar-li

La primera menció documental del culte al sant és

trossos de roba, però no parts del cos ja que es

del segle XI. L’any 1002, en una butlla del papa

trobava incorrupte. Les restes del sant, amb aquest

Silvestre II dirigida al bisbe Odó (995-1010), ja

prestigi d’incorruptibilitat, van ser situades a

s’esmenta el sant al costat de l’autèntic sant Feliu

l’interior de l’església de Sant Feliu.

l’Africà. Entre 1038 i 1046, el bisbe Bernat de

Ràpidament es va confeccionar una biografia ‘ad

Coserans consagra l’església de Sant Gregori i

hoc’ que convertia sant Narcís en un prelat que

diposita relíquies a l’altar, entre d’altres sants

exercia a la seu gironina:

gironins, de Narcís. La gran empenta de la devoció,

“Narcís fou bisbe d’Augsburg (Alemanya). No se

però, la va donar el bisbe abat Oliba, al voltant de

sap on va néixer però alguns autors antics el feien

l’any 1043, quan pronuncià un sermó elogiós de la

fill de Girona, on hauria assolit la mitra episcopal, i

figura del bisbe davant la clerecia de la ciutat

anotaren que els seus pares es deien Lluci i

gironina en la seva festivitat amb l’afortunada frase

Serena; de la ciutat catalana hauria passat a

de “Narcís, flor del paradís”.(3) Finalment, cal

l’alemanya, acompanyat del seu diaca Feliu. A

constatar que el 1087 el bisbe Berenguer Wifred de

Augsburg

Girona responia a l’abat del monestir de Sant

l’emperador quan, segons les dubtoses Actes de

era
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la conversió d’Afra, es va refugiar a casa d’aquesta

El sepulcre gòtic de sant Narcís, que es troba a la

meretriu a la qual, amb les seves prèdiques, va

seva capella dins l’església de Sant Feliu de

convertir al cristianisme juntament amb les seves

Girona, fou obra de Joan de Tournai entre 1326 i

companyes Digna, Eumenia i Eutropia i la seva

1328. Destaca la figura del sant vestit de pontifical,

mare Hilària. Refugiat durant nou mesos a la ciutat,

amb els atributs de bisbe, en el vessant de la

la pressió dels perseguidors va obligar-lo a fugir-ne.

coberta. Els dos laterals i el frontal ofereixen les

Amb el seu diaca, va viatjar a Girona, que havia

diferents escenes de la vida de sant Narcís amb la

quedat òrfena de bisbe després del martiri de sant

del martiri en el lloc central. La part posterior del

Ponç, i en va assumir el càrrec durant tres anys.

sepulcre permetia contemplar la figura del sant,

Narcís oficiava una missa en una cripta o cova de la

que havia estat considerat incorrupte.

zona d’enterraments cristians de Girona, fora

El 1936, però, el sant gironí tampoc es va deslliurar

muralles, quan el va sorprendre un escamot de

de la destrucció dels símbols catòlics ni va tenir la

l’exèrcit imperial. El bisbe, el diaca Feliu que

sort del seu homòleg Oleguer. Mossèn Josep

l’auxiliava i els fidels participants a la celebració

Mercader, en recollir les abrandades paraules

van morir. Narcís fou atacat i va rebre tres

aparegudes en un opuscle titulat “En desagravio”

ganivetades: una a l’espatlla, l’altra al coll i la

editat per l’arxiver diocesà de Girona Tomàs

tercera al turmell.”(4)

Noguer explicava: “[...] el día 21 de agosto de 1936

La fama de sant Narcís com a protector de la ciutat

se comete contra las sagradas relíquias de San

de Girona va assolir el seu moment més àlgid arran

Narciso el más nefando de los crímenes y al no

de l’anomenat “miracle de les mosques”. L’any 1285,

poder (esa hubiera sido la intención de alguno

les tropes franceses del rei Felip III, anomenat

de los presentes en aquel acto que la historia

l’Ardit,

en

recordarà con horror) saciar su odio en un

l’enfrontament amb l’exèrcit del comte-rei Pere el

cuerpo mortal, profanan aquellos venerandos

Gran.

restos

havien

assetjat

la

ciutat

gironina

que constituían el honor de nuestro

Sepulcre gòtic de
Sant Narcís
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Autèntica i relíquia (sense relació entre
ambdues) de sant Narcís

pueblo y la gloria de nuestra Ciudad, y Màrtir

que ja ve de temps enrere, dubta totalment de

nuevamente

se

l’existència real d’aquest bisbe gironí. Sembla que

cometieron contra éstos los más vergonzosos y

seria un doblament de sant Narcís de Jerusalem i

sacrílegos ultrajes al amparo de infamantes

que

propagandas”. La narració de Mercader segueix

interpretació que va fer Adó de Viena en el seu

explicant que el cos de sant Narcís va ser exposat,

martirologi escrit abans de l’any 875.

tot i que s’havia pactat de resguardar-lo en una

Encara ara, per la festivitat del sant celebrada el 29

tomba del temple, a la Biblioteca Municipal.

d’octubre, es lliura als fidels el corresponent cotó

Posteriorment, segueix dient que les restes van

de sant Narcís. En l’obra Vida, milagros, y martirio

desaparèixer

en

sus

sagrados

misteriosament

i

despojos,

que,

l’equívoc

ja

arrencaria

de

la

deficient

segons

informacions que qualifica de fidedignes, va saber
que

“metieron

con

incalificable

y

sacrílega

irreverencia dentro de un saco los sagrados
despojos, llevándolos secretamente al extremo de
la Dehesa, muy cerca del río y de la plaza
denominada Turín, y que, una vez incinerados,
parece que arrojaron las santas cenizas al río
Ter...”(5)
Més enllà d’aquest lamentable final, la devoció
gironina per sant Narcís segueix ben viva malgrat
que la historiografia actual, amb un convenciment

Sobrets, de diferents èpoques,
amb el cotó de sant Narcís
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de S. Narciso, hijo, obispo y patron de la Ciudad de

Notes:

Gerona s’esmentava que, segons la tradició, una de

1 Pla i Cargol, Joaquim. Santos mártires de Gerona (Sant

les ferides que van causar la mort del prelat gironí

Félix, San Narciso y otros santos). Girona [etc.]: Dalmau

era situada al turmell d’una cama i que, en el seu
cos mantingut incorrupte durant segles, sagnava
com si s’hagués provocat aleshores. Per regular el

Carles, Pla, 1955, p. 50
2 Mercader, Josep. Vida e historia de San Narciso. Girona :
Talleres Tipográficos ARIEL SL, 1954, p. 114
3 Junyent, Eduard. Diplomatari i escrits literaris de l'Abat i

flux de sang, se li aplicaven bocins de cotó fluix.

Bisbe Oliba. Barcelona : Institut d'Estudis Catalans, 1992, pp.

Aquest cotó tenia propietats miraculoses: “[...] se

355-359

repartía después con los devotos del Santo, y

4 Arimany, Joan. Sants tradicionals catalans : santes i

aplicado al oido, ó a otras partes lesiadas del

sants de la religiositat popular de Catalunya. Sant Vicenç

cuerpo, maravillosamente unos, y otros quedan
remediados”(6) ; i s’enumeraven diferents casos

de Castellet, 2013, p. 106
5 Mercader, Josep. Vida e historia... [op. cit.], pp. 154 – 156
6 Vida, milagros, y martirio de S. Narciso, hijo, obispo y

d’aquesta facultat de la fibra i dels prodigis que

patron de la Ciudad de Gerona. Girona: Imprenta Real,

generava. En l’actualitat, es tracta de cotó beneït.

antes Bró, [1795], p. 92

Fresc 'El martiri de sant Narcís' a la cúpola de la seva capella
a Sant Feliu de Girona. Manuel Tramulles i taller (1790)
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SEPULCRES DE SANTA MARIA DE CERVELLÓ O DELS SOCORS
Redacció.- Les circumstàncies i l’entorn social del

tradició

naixement de Maria de Cervelló o dels Socors (1230,

miraculosa, no essent possible portar a cap l’intent

Barcelona - 1290, Barcelona) es desconeixen. Hi ha

del rei.”(1) Aleshores, amb el convenciment que la

qui la fa filla de Bernat Guillem de Cervelló, i segons

santa volia un lloc de repòs més modest, van

una altra versió era originària del nucli de Cervelló

dipositar-la en una taüt de fusta policromada on hi

des d’on els seus pares l’haurien dut, de petita, a la

ha el seu retrat més antic., que es troba en una cara

ciutat de Barcelona.

del sepulcre gòtic que es conserva al Museu

De ben jove, Maria, ja realitzava grans mostres de

Diocesà de Barcelona; mostra la figura jacent de la

caritat enmig d’una vida plena d’abstinència,

santa, vestida de mercedària, amb el cap sobre un

dejunis i actes penitencials. Va refusar les diverses

coixí; a cada extrem, és representada la noblesa

propostes de matrimoni observant, tota la vida, la

barcelonina que li mostra reverència. Destaca una

castedat i la virginitat. El seu conseller espiritual va

figura,

ser

agenollada; es tracta del rei Pere el Cerimoniós,

fra

Bernat

de

Corbera,

primer

sacerdot

que

sola,

el

cos

davant

sant

la

s’estirà

imatge

de

de

la

manera

santa,

mercedari.

pregant als seus peus.

L’any 1265, quan ja havien mort els seus pares, va

El cos de santa Maria de Cervelló es troba,

demanar la integració a l’orde de la Mercè que, poc

actualment, a la basílica de la Mercè de Barcelona a

abans, havia instituït la branca femenina. La va

l’altar de la banda de l’Evangeli del transsepte. La

formar, juntament amb una petita comunitat de

decoració, segons José A. Ortiz, és la següent: “[...]

dones barcelonines entregades a la vida espiritual, i

tan sols mostra l'heràldica de la ciutat comtal i

en va ser assignada la primera superiora.

decoracions vegetals metàl·liques sobre fons de

Jaume Armengol, en redactar la biografia va

vellut. L'elecció de l'escut barceloní atén l'encàrrec

manifestar que va morir amb fama de santedat i

d'aquest

deia que el seu cos va estar tres dies exposat a la

d'administració de la ciutat, el Consell de Cent,

veneració de la gent, especialment als malalts, i

entre els anys 1692-1693.”(2)

amb vigilància respecte de qui volia emportar-se’n
alguna resta sacre: “Hi hagué necessitat de posar
guàrdia, de nit i de dia, a l’entorn del seu cadàver,

sepulcre

per

part

de

l'organisme

Notes:
1 Armengol, Jaume. Els sants ciutadans de Barcelona. Barcelona:
Dalmau i Jover, SA, p. 1949, p. 130

per tal d’evitar que li fos pres el sant hàbit que

2 Ortiz, José Antonio. “Emblemática santa en sepulcros barrocos”,

l’amortallava, i àdhuc que fos mutilat el seu cos per

IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual, n. 7, 2015, p. 119

l’afany que tenien molts barcelonins de tenir de la
santa alguna relíquia.” I de la devoció que li
mostrava el rei Pere, el 17 de juliol de 1380 i quan
feia noranta anys de la mort de santa Maria,
Armengol

explicava

que

es

va

viure

un

fet

excepcional: “[...] desitjós d’honorar més i més les
seves despulles, volgué personalment desenterrar
el seu cos, per traslladar-lo a una rica urna de plata,
que expressament havia manat construir. Diu la

Actual sepulcre, a Basílica de la Mercè de Barcelona
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
DOS SEGLES DEL RELIQUIARI DE SANTA MARGARIDA
DE LA RIERA DE GAIÀ
Redacció.- El passat 20 de juliol, a la parròquia de

L’interès per aconseguir la relíquia, segons Blanch,

Santa Margarida de la Riera de Gaià (Tarragonès), es

tenia a veure amb el context sociopolític del moment

va escaure el dos-cents aniversari de la possessió i

històric: “[...] creiem que obeïa a la por davant la

veneració de la relíquia de santa Margarida i el seu

incertesa que despertava aconstitució liberal. La

reliquiari.

relíquia seria el mitjà per fomentar la devoció dels

Joan Carles Blanch va dedicar un estudi a la relíquia

rierencs, ja que corrien mals temps per a l’església i

ex ossibus de la santa titular de la parròquia rierenca i

era necessari tenir els parroquians ben controlats.”

de la peça d’orfebreria elaborada a Reus. En aquest

Aquesta constitució era la que s’havia aprovat a Cadis

text indica que, l’any 1820, Mn. Esteve Oller –que tot

el 1812 i que Rafael del Riego pretenia restablir en

just havia assumit la funció de rector parroquial– va

l’anomenat Trienni Liberal.

adreçar la petició a Roma. Ben aviat, una autoritat
eclesiàstica de la cúria romana la va concedir

Font:

juntament amb el document de l’autèntica que

Blanch,

l’acreditava. Per conservar-la, es va encarregar un

constitució : La Riera, any 1821». Estudis altafullencs,

reliquiari pediculat de plata a un taller artesà de Reus.

2013, Núm. 37, p. 83-85,

Joan

Carles.

«Una

relíquia

per

a

una

El 1821, l’endemà de la festa major, es va posar a
veneració.

Sortosament,

encara

se’n

pot

gaudir

@ Joan
Balateu i
Agraeixo a Pau Plana i Parés l’anunci de
l’efemèride

després de la restauració que fa una dècada va fer

les seves gestions per donar a conèixer aquesta

Ramon Plana i Ferran.

commemoració.

© Parroquia de Santa Margarida de la Riera
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RELÍQUIES SÓN NOTÍCIA
LES ARQUETES DELS COSSOS SANTS DE MANRESA
JA SÓN A LA CRIPTA DE LA SEU
Redacció.- Des d’aquest mes d'agost, la visita a la

Fins aquest moment, les dues obres d’orfebreria es

cripta de la seu de Manresa compta té un altre

trobaven al Museu Històric de la Seu i el trasllat cap a

element d’interès. Es tracta de les dues arquetes de

l’altar de la basílica, amb motiu de la Festa Major,

plata que serveixen per lluir les relíquies dels sants

suposava cert perill per al seu estat de conservació.

patrons –Agnès, Maurici i Fruitós- en les dates

Ara, en sengles vitrines, estaran exposades a la cripta,

assenyalades. Durant els darrers anys, l’Associació

ben a prop del lloc on es preserven les relíquies

Amics de la Seu ha promogut aquesta nova situació

durant la resta de l’any. Així, els reliquiaris barrocs

que dignifica, encara més, l’espai sacre i n’afavoreix el

prenen una major significació a més de la d'obres

coneixement.

d'art.

AGENDA
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SANTORAL TRADICIONAL CATALÀ
SETEMBRE
(R) Posseeixen o han posseït relíquies

1
Sant Gil, abat. Venerat a Núria (R)
Sant Llop, arquebisbe. Venerat a Centelles (R)
Sant Daniel, venerat al monestir de Girona (R)
3
Sant Nonit, bisbe de Girona
4 Festa de la Mare de Déu de la Cinta, venerada a

Reliquiari de sant

Tortosa (R)

Llop, de la parròquia
de Centelles

5
Beatificació de Josep Oriol, prevere, per Pius VII, l’any
1806
6

17
Sant Llambert, bisbe i màrtir, venerat a Lledó
d’Empordà (R)

Sant Vicenç, venerat a Besalú (R)
8
Beat Domènec Castellet, fill d’Esparreguera
9
Sant Pere Claver, confessor, fll de Verdú (R)
10
Beat Jacint Orfanell, màrtir, fill de pares vigatans
11
Sant Emilià, bisbe, nascut a Llívia
Festa del Sant Misteri de Sant Joan de les Abadesses
(R)
12
Beat Miró de Tagamanent, confessor, Venerat a Sant
Joan de les Abadesses on hi ha la seva tomba
13
Sant Amat, abat, fill de Tarragona

15
Santa Clara, màrtir, venerada a Llissà de Vall
Sants Porcià, Dulcíssim, Llucià, Emerciana i
Crescenci, màrtirs de Sant Boi de Llussanès (R)

18
Sant Ferriol, màrtir, venerat a Besalú (R)
19
Santa Maria de Cervelló, fundadora, filla de
Barcelona on és venerada i on hi ha la seva tomba
al convent de la Mercè (R)
22
Sant Maurici , màrtir, comandant de la Legió
tebana, venerat a Manresa (R)
Sant Càndid, màrtir, soldat de la Legió tebana,
venerat a Sant Cugat del Vallès
Sant Severí, màrtir, porta estendard de la Legió
tebana, venerat a Sant Pere de Torelló (R)
23
Santa Tecla, protomàrtir, venerada a Tarragona (R)
25
Sant Dalmau Moner, confessor, fill de Santa
Coloma de Farnés
Sants Prim i Felicià, màrtirs, venerats a Besalú (R)
26
Santa Justina, verge i màrtir, venerada a Sant
Quintí (R)
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SANTORAL TRADICIONAL CATALÀ
OCTUBRE
1
Canonització del beat Pere Màrtir Sans, missioner
dominic, per Joan Pau II, l’any 2000
2
Beat Berenguer de Peralta, bisbe de Lleida, dominic
3
Sant Francesc de Borja, prevere jesuïta
4
Sant Tirs i cinc companys, màrtirs, venerats a Barcelona
(R)
6
Sants Màrtirs de la Legió Tebana, venerats a Barcelona

14
Beatificació d’Enric d’Ossó, fundador de les
Teresianes, per Joan Pau II, l’any 1979
16
Sant Galderic, pagès, venerat a la comarca del
Rosselló i a la ciutat de Barcelona (R)
21
Santes Úrsula, Florentina i Florina, màrtirs, d’entre les
Onze Mil Verges, venerades a Barcelona (R)
Santa Càndia o Càndida, verge i màrtir, d’entre les
Onze Mil Verges, venerada a Tortosa (R)
Santa Colombina, verge i màrtir, venerada a Poblet (R)
Santa Clara, verge, venerada a Santes Creus (R)
Canonització del beat Miquel Febres, dels Germans de
les Escoles Cristianes La Salle, per Joan Pau II, el 1984
22
Santa Còrdula, verge i màrtir, d’entre les Onze Mil
Verges, venerada a Tortosa (R)

Sant Julià i santa Faustina, màrtirs, venerats a Olot (R)
Santa Faustina, màrtir, venerada a Terrassa (R)
8
Santa Reparada, verge i màrtir, venerada a Begur (R)
9
Sant Sabí, confessor i eremita. La tradició el fa fill
Barcelona
10
Sant Gereó i 318 companys, soldats de la Legió tebana,
venerats a Barcelona
11
Sant Plàcid, màrtir, venerat a Guissona (R)
Canonització del beat Francesc Coll i Guitart, fundador de
les Dominiques de l’Anunciata, per Benet XVI, l’any 2009 a
Roma
12
Sant Remí, arquebisbe, venerat a Sant Feliu de Llobregat
(R)
13
Sant Faust, fill d’Alguayre on és venerat

23
Commemoració la primera translació del cos de santa
Eulàlia, el bisbe Frodoí de Barcelona va trobar el seu
cos i el va traslladar l’any 878 a la catedral de la ciutat
Sant Teodor, màrtir, noi màrtir venerat a Sarrià (R)
24
Sant Martirià, bisbe, venerat venerat a Banyoles (R)
Sant, Antoni Maria Claret, arquebisbe i fundador dels
claretians, fill de Sallent, amb tomba a Vic
Sants Justa, Clara, Víctor i Pacífic, màrtirs, venerats el
quart diumenge d’octubre a Manlleu (R)
25
Sant Bernat Calbó, bisbe de Vic, fill de Reus, venerat a
Vic on hi ha la seva tomba (R)
26
Sants Llucià i Marcià, màrtirs, venerats a Vic (R)
Canonització de Bernat Calbó, que havia estat abat de
Santes Creus i bisbe de Vic, per Climent XI, l’any 1710
27
Santa Sabina, màrtir, venerada a Àger (R)
29
Sant Narcís, bisbe de Girona i màrtir, (R)
Beatificació de Pasqual Bailón, frare llec franciscà, per
Pau V, l’any 1618
30
Beatificació de Miquel Febres, dels Germans de les
Escoles Cristianes de La Salle, per Pau VI, l’any 1977
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Relíquies de la dinastia de la corona catalanoaragonesa
Relíquies al territori: la Garrotxa (i 3)
Les relíquies viatgeres de santa Amància
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