El sant

Sant Fortià és el copatró de
Torelló juntament amb el titular
de la parròquia, sant Feliu. La
tradició indica que les relíquies
que rebien devoció en aquesta
població osonenca eren les restes
d’un dels nens de Betlem, els
anomenats Sants Innocents.
Segons l’evangeli de Mateu van
ser morts per ordre d’Herodes
després que els Reis Mags li
haguessin
preguntat
on
es
trobava en Nen Jesús a qui volien
homenatjar. Amb la intenció de
matar aquell infant que les
profecies deien que era el
Messies, va manar sacrificar tots
els menors de dos anys.
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Les relíquies

La llegenda diu que l’arqueta va arribar
a Torelló penjada del bec d’un colom.

Una versió més versemblant, que no vol
dir que sigui certa, atribuïa el trasllat a
Arnau de Colomer, un croat que havia
lluitat a Terra Santa. En reconeixement
de la seva valentia, va rebre les relíquies
i les va traslladar a Torelló, la vila on
havia nascut. En un cas i en l’altre,
situen el punt precís de l’entrada de les
restes sacres a la font del Raig.

A l’inici de la Guerra Civil, van
desaparèixer les relíquies però es va
conservar l’arqueta que feia de
reliquiari.

El reliquiari

La devoció

L’arqueta de plata té 40 cm de llarg, 20 cm
d’ample i 24 cm d’alçada. El seu cos és de
forma rectangular, amb una tapa superior
constituïda per set peces o cares. La
decoració, que és present a totes les cares,
llevat de la posterior, és un dibuix repicat
que imita uns ramatges, sortits d’un
relligat o pitxer capriciós posat en forma
invertida, proveïts d’elementals foliacions
de forma purament decorativa. La part
més especial són els quatre peus
semiesfèrics en cadascun dels quals hi ha,
en relleu, un peu de colom.

Sant Fortià era especialment invocat
en casos de llargues sequeres i falta
d’aigua. Quan hi havia necessitat de
pluja, es duia el reliquiari als santuaris
de l’entorn en multitudinària processó
de rogativa; fins i tot, es baixava arran
de riu i se li feia tocar l’aigua amb el
propòsit d’encomanar-li millor el prec
que se li adreçava. Si hi havia el perill
de forta tempesta i possible pedregada
que amenaçava les collites.

La tradició sosté que
aquesta arqueta és un
donatiu de Dalmiata
de Vallterra com a
agraïment per una
curació obtinguda
gràcies al sant; se sap
que aquesta dama va
fer testament l’any
1433.

Actualment és a la cripta del santuari de la
Mare de Déu de Rocaprevera de Torelló.

Antigament, la festa de Sant Fortià se
celebrava el 6 de desembre, en
commemoració del dia en què se
suposa que van arribar les relíquies a
Torelló. Més endavant, cap al segle XVI,
es va passar a festejar-se el 7 de
novembre.
A mitjan segle passat, encara es
tancaven les fàbriques i es participava
multitudinàriament
en
els
actes
religiosos.
Progressivament,
va
prendre
un
caràcter estrictament infantil, ja que
s’aplegaven els escolars de la vila.
Actualment, només es manté en algun
centre educatiu i es recorda en la
missa ordinària.

