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CAPÍTOL I

GREMIS MENESTRALS

El dia 26 de setembre de 1448 es celebrava una gran festa al claustre de la nostra Seu; en-
voltats de domasos, garlandes i penjolls la gent del poble, presos de gran joia, cantaven i
ballaven al so dels músics que estaven a la tribuna,  damunt de l’antiga capella de Sant Pal·-
ladi.

El motiu d’aquella gatzara és que s’havia col·locat la clau de volta del sostre del claustre i,
amb això, el poble de Barcelona entenia que “s’havia acabat la Catedral”. És la clau que hi
ha al passadís de Ponent, paral·lel al carrer del Bisbe, just abans de la cantonada, davant la
capella de Santa Llúcia.

Iconogràficament aquesta clau porta un baix relleu que representa la Resurrecció de Crist,
sortint del sepulcre, amb els guàrdies caiguts a terra. Les santes dones estan darrere, a l’es-
querra; a la dreta hi ha un àngel.

Era bisbe en aquell trascendental moment de la història Francesc Climent Sapera, el dotzè
que havia tingut la nostra Catedral.

El claustre era consubstancial a la Seu perquè aquí hi havia una Canònica. Una Canònica
és una comunitat de clergues que es regeixen per una regla o cànon, i són anomenats ca-
nonges o clergues regulars.

Aquesta canònica era de caràcter secular i no pas regular, cosa que marcava el seu caràcter
obert.

El col·lectiu residia a la Casa del Diaca, però sols per pernoctar-hi; la resta del dia la pas-
saven immersos en resos o reunits en capítol. Això condicionava la necessitat d’accedir a
l’aire, lliure i perfumat del claustre, al brollador d’aigua i a l’ambient recollit i silent dels
dies no festius.

No totes les catedrals tenen claustre, com és el cas de Colònia, Estrasburg, Nôtre Dame
de Paris, Brussel·les, Milà, Pisa, Orleans, etc. És a dir que el claustre no és indispensable a
l’edificació d’una catedral.

Amb la culminació del claustre s’assolia un espai públic per on el poble cristià podia acce-
dir a la Catedral i on fruïa d’un àgora on parlamentar, discutir i fermar tractes; molts
d’aquells tractes eren d’índole laboral, és a dir els Mestres d’Oficis i els Artesans entaula-
ven coneixences amb aspirants a una feina al seu Taller. Una encaixada de mans i, després
del dia de festa, ja podia anar a l’obrador.
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El claustre era el pas previ (o posterior) a l’assistència als oficis divins i on es trobaven els
Patrons dels diferents rams artesanals; això va significar la gènesi dels Gremis obrers que
tant arrelam van assolir a la Ciutat Comtal.

Calia que aquests grups d’artesans, d’acord a les seves especialitats, es poguessin trobar i
discutir llurs problemes particulars, i d’aquesta mena de societats van néixer els GREMIS

Els Gremis, en tant que corporacions artesanals i obreres, van crear un important sediment
que va formar el pòsit social o, millor dit, els fonaments de la societat medieval. Cal tenir
en compte que el teixit cívic era format pels servidors de la Casa Reial, i els menestrals. És
a dir que a l’ensems que Barcelona era la “capital reial” per les relacions i vinculacions que
mantenia amb els monarques, era també una important “capital artesana” ja que els seus
menestrals van adquirir una gran prosperitat i, fins i tot, una representació política sense
parangó ni paral·lelisme amb cap altra ciutat d’Espanya.

La situació de Barcelona, entre l’Imperi Franc i els dominis musulmans, la va convertir en
un punt natural de trobades entre les dues cultures. D’aquesta manera la ciutat es va be-
neficiar del tràfic comercial i d’idees entre Europa i el món islàmic.

La proliferació de tantes menestralies va
donar lloc a una escenografia urbana sum-
mament definitòria de la ciutat. Les cròni-
ques d’aquelles èpoques són farcides de ci-
tes i mencions de petits tallers i obradors
dels més diversos rams, que eren establerts
en botigues (moltes vegades amb l’habitat-
ge al darrere) o casalots més o menys
grans, segons el tipus de treball a desenvo-
lupar. Era molt corrent que els mestres sa-
baters, per exemple, traguessin al carrer el
tamboret-banc-taulell (tot una sola peça) i
allí anaven adobant sabates o fent borse-
guins nous, tot tallant la pell sobre la falda,
mal asseguts a la punta de l’escambell. De
la mateixa manera obraven els repussadors
de metalls, els llauners que feien mesures i
embuts, els oripellers i els sastres, els per-
xers, casullers i espardenyers de veta.

Els ferrers tenien una entrada generalment
gran, segons el volum de les peces que hi
elaboraven, amb una farga i una enclusa;
tota la decoració eren les eines penjades i
els estris a mig manufacturar. Talment eren
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els obradors dels fonedors, tintorers, blanquers, picapedrers, calafatadors, cristallers de vi-
drieres, etc.; grans, llòbrecs, esgavellats, foscos i gens acurats.

La puixança econòmica dels gremis feia que busquessin ubicacions més adients per als seus
obradors i sortien fora muralles, amb tal impuls que aquest va ser el motiu que, ja al s. XIII,
es dugués a terme una primera ampliació de la muralla, cap a les Arenes, on avui hi ha la
Ribera.

Discorria l’any 1260, durant el regnat de Jaume I; l’ampliació de la muralla tenia un recor-
regut de 5.100 m i emparava un àrea de quasi 1,5 km² i podia allotjar, amb amplitud, neces-
sitats diverses per exemple els paraires i abaixadors de pells, els argenters o bé els
encastadors de pedres precioses o els teixidors de cànem.

N’hi havia que els calien corrents d’aigua com a base de la seva manufactura, i allí es diri-
gien els blanquers, els pergaminers, els adobadors i els tintorers que saltaven, descalços, per
sobre les altes alfàbies de fusta, i treien i ficaven les enormes madeixes dins les tines del tint.



6

El Consell de Cent dels Jurats era constituït per un grup de prohoms en què hi formaven
part, a escot, ciutadans honrats, i menestrals, amb un afegitó d’una vintena de mercaders;
eren escollits pels consellers, el veguer i el batlle (any 1641). Era reconegut com a ciutadà
honrat aquell obrer plebeu que, a força de constància i habilitat, amb el seu treball aconse-
guia assolir un nivell benestant o una petita fortuna.

Es veu, doncs, que en aquells moments en què la participació popular en el govern local
disminuïa a tot Europa, degut a l’ascendent poder de les monarquies, Barcelona era una de
les poques ciutats on un teixidor podia ser “Conseller” al govern municipal.

Aquí es veuen els primers indicis de discriminació social ja que a Barcelona existien els gre-
mis dels “oficis nobles” i els dels “oficis manuals o menors”, és a dir els que no necessitaven
cap especialització (com els bataners o els candelers de sèu). Els oficis nobles tenien una
categoria superior i eren els escollits per ser representats al Consell de Cent.

Era aquest Consell de Cent dels Jurats, i algunes vegades els Mestres dels Gremis, els qui
redactaven les Ordinacions que eren les normes de bon govern, constituïdes per diversos
capítols articulats que afectaven el bon estament d’una corporació o activitat. A aquestes
Ordinacions s’havien de sotmetre tots els gremis obrers de la ciutat.

A partir d’aquesta cohesió entre autoritats i poble obrer va sortir a la llum el “Repartiment
de la Coronela de l’Excel·lentíssima Ciutat de Barcelona”, en funció de la qual els Gremis
tenien al seu càrrec la defensa de les muralles en cas de revolta o d’atacs enemics, i se’n va
fer una repartició en funció de la qual la Porta de les Drassanes pertocava defensar-la als
droguers i teixidors de lli, la Muralla del Mar als mercaders, serrallers, platers, mariners i
pescadors, la Porta de Sant Pau als daguers, escudillers, candelers de cera, velers i notaris,
la Porta de Sant Antoni als sastres, freners, hortolans i revenedors, la Porta de Tallers als
ollers i paletes, la Muralla de Terra als ferrers, curtidors, taverners, teixidors de llana i co-
toners, la Muralla de Sant Pau als vidriers, perxers, matalassers i flassaders i la Muralla de
Tallers als fusters, bagulaires i frares.

Al s. XVII la ciutat va ser dividida en quatre “quartos” o districtes; el seu centre era la pla-
ça Sant Jaume i els “quartos” eren el de Santa Maria, Sant Miquel, el Pi i Sant Pau. Cada
“quarto” era format per “terços” dividits en companyies de gremis i confraries, comunitats
i convents.

La Coronela era coneguda com la milícia dels gremis i era la refundició de les antigues
hosts i estaven sota el comandament del Conseller en Cap de la ciutat i al 1706 estava com-
posta per sis batallons i noranta-vuit companyies.

El darrer d’aquests Consellers va ser en Rafael de Casanova que va haver de claudicar
quan el setge borbònic de 1714.

Les autoritats municipals van establir un “Precepte d’Ordre” d’acord amb els oficis, és a
dir, els mestres d’aixa s’havien d’emplaçar prop del moll, els caixers, boters i bagulaires
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podien tenir els obradors a la ciutat però havi-
en de serrar la fusta a fora, els telers de teixits i
els ollers havien de fer doble paret i respectar
una distància de tres pams de destre per tal de
no molestar, els carders s’havien d’emplaçar
més amunt de Gràcia (avui Lesseps), els carnis-
sers i els terrissers d’olles a extramurs de les
muralles de Jaume I (als voltants del carrer Ta-
llers, i d’aquí ve el nom, ja que taller vol dir car-
nisser).

Pel fet que els gremis eren fundats sota una dis-
posició episcopal era habitual el moviment reli-
giós i devocional dels seus membres i, per
aquesta raó, es van desenvolupar les Confraries, branca espiritual dels Gremis que, conse-
qüents al seu criteri místic i pietós, tenia cura dels membres necessitats –per via econòmica
o espiritual– dels que havien quedat sense feina, els qui havien tingut una dissort en la fa-
mília o l’habitatge, o els fallava la salut. (Vegi-s’hi la premonició de la moderna Seguretat
Social). Aquestes obres de pietat tenien com a rerafons incitar la devoció i culte al propi
Patró celestial. En temps ancestral s’havien denominat almoynas. Específicament les Con-
fraries tenien cura d’organitzar les festes religioses, tenir sempre en bona disposició la
capella del Sant Patró, assistir a les manifestacions públiques en honor del rei i, amb caràc-
ter íntim, socórrer els confrares necessitats, recollir les almoines, la vetlla dels malalts i en
cas pòstum “vestir” la capella mortuòria i proveir del ric domàs de la Confraria en l’enter-
rament.

Les Confraries es van establir a Catalunya a principis del s. XII i es van abolir en desenvo-
lupar-se, amb importància pròpia, els actuals Montepios, aquí coneguts com a Germandats
o Congregacions.

Va ser un costum molt generalitzat establir-se
per rams amb una prudencial proximitat, a
vegades condicionada pel veïnatge d’una riera
o un descampat que facilités descarregar els
carros de carbó o de ferro, o per la contigüi-
tat amb el seu Patró, com era el cas dels assa-
onadors, cotoners, carders i altres treballa-
dors de la pell acollits a l’entorn de l’església
de St Cugat del Rec. Aquest gregarisme dels
oficis creava un clima de convivència que feia
molt habitual que entre els artesans es deixes-
sin cordons, sivelles, parracs de pell de moltó,
cossis d’aigua o feixos de llenya per a la for-
nal. –Ja m’ho tornaràs quan puguis, es deien.
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Però no solament eren petiteses, també era corrent manllevar el cisell afuat per poder per-
filar un capitell de pedra, o la vara per marcar el predi del tros, o el bou per traginar les
quadernes del llagut fins a la drassana, on els macips cuidarien de descarregar-les i, fins i
tot, era freqüent ajudar el boter a calçar el cèrcol per asserir les dogues de la bujola.

Aquestes comunitats van donar peu a la constitució dels Gremis artesanals i, a certa distància,
les Confraries d’assistència. Alguns Gremis es van fer molt grans perquè s’hi afegien altres ofi-
cis menors que no tenien Patró propi. Perquè, cal dir-ho, aquells humils menestrals de l’Edat
Mitjana no s’haurien establert si no haguessin comptat amb la protecció divina, a través d’un
Sant que pels seus costums, pel seu ofici, pel seu martiri o les circumstàncies del seu pas per
aquest món havia d’haver tingut alguna concomitància amb llur ofici.

L’esperit devot i fermament cristià és el que feia que els artesans s’apropessin a la Catedral,
fos com a punt de trobada o punt de reunió solemne (ja queda dit anteriorment) i fessin
aportacions econòmiques que havien d’ajudar a la prossecució de les obres de construcció.
Com a contrapartida la Catedral els oferia una capella al claustre o a l’interior de l’església.
Allò venia a ser com la “seu social” del Gremi i allí hi guardaven el segell de cera, perga-
mins, llibres d’actes, les claus de la majordomia i algunes vegades les eines més delicades,
i per això estaven arrecerades amb reixes i tancades amb clau (clau que era guardada pel
clavari).

Les contribucions econòmiques donaven dret a gaudir d’una sepultura a la Seu, tan als gremis
com als particulars que hi feien lliuraments. Les confraries, amb menys recursos, hi feien apor-
tacions personals tant de mà d’obra, vigilàncies, torns d’ajuts o col·laboracions auxiliars.
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Alguns d’aquests gremis tenien particularitats especials, per exemple els tenders-revene-
dors tenen una aprovació reial del 12 de setembre de 1447 dels seus capítols que els capa-
cita per vendre arroços, fideus, mels, olis, civades, formatges, sabó, tonyina salada, sardina
o anxoves, legums, figues, panses, dàtils e altres diverses coses.

Les Ordinacions que reglamentaven el funcionament correcte dels nuclis menestrals, tin-
guessin o no establert el respectiu Gremi, (és a dir que les Ordinacions podien ser anteri-
ors o posteriors a la constitució dels gremis) ja consten inscrits en antics lligalls, de tal
manera que els cotonaires van tenir redactades les bases del seu ofici al 1257, el mateix any
que els boters i els apotecaris, els ferrers al 1298 (i es van redactar les Ordinacions defini-
tives al 1401, sens dubte després de fusions i unions amb altres), els candelers de cera al
1301, els vidriers al 1324, els pergaminers al 1329, els fusters al 1338, els candelers de sèu
al 1372, els tapiners i cuireters al 1375, els paraires al 1383, els boters al 1441 (i la primera
casa gremial al 1448), els llibreters al 1445, els espasers al 1453, els flassaders al 1519, els
guadamassilers al 1532,  els capellers al 1545, els gerrers i rajolers al 1599, els escudellers
al 1614, i els agullers al 1786.

Amb Ordinacions o sense, els gremis barcelonins dels que es conserven els seus llibres amb
documentació, pertanyents al s. XV, són: serrallers, hortolans de Sant Antoni, mestres de
cases, sabaters, pellissers, blanquers i assaonadors, argenters, coralers, calceters,  teixidors
de llana, matalassers i vanovers, abaixadors, julians mercers de teles, forners, corredors de
bèsties, hostalers i taverners, garbelladors, paraires i corredors d’orella.

Les Confraries de rang menor però que pugnaven per consolidar-se com a Gremis, i alguna
vegada ho lograven, consten citades ja des de molt profunda llunyania en el temps. La con-
fraria dels sabaters i borseguinaires consta ja al 1203, la dels ollers, gerrers i rajolers de
1251, els pescadors i barquers de 1380 i els corretgers de 1439. No hi ha tanta precisió pel
que fa als assaonadors i als mirallers que daten de mitjan s. XV; aquests darrers no van
arribar a formar mai gremi propi.



10

Les Ordinacions gremials vetllaven per la correcta marxa dels obradors,  i les seves manu-
factures, qualitats i preus. A aquesta fi va existir en aquells temps un personatge anomenat
“mostassaf” que disposava del poder i l’encàrrec de revisar els pesos i les mesures que es
feien servir per la venda del pa, del vi, de l’oli i les robes, i també averiguar si la carn i el
peix estaven en disposició de consum; tenia capacitat per aplicar sancions i, en cas de rein-
cidència, promoure l’expulsió del Gremi.

El mostassaf va ser un càrrec creat a
Barcelona al 1339 (a Castilla hi va haver
un càrrec similar dit almotacén i a Aragón
es deia almodazal), i era qui indicava el
lloc de la Plaça Nova on calia vendre el pa
(5-V-1436). Vigilava la mida i la distribució
de les “taules” de vendre, a la via pública.
Periòdicament feia una crida notificant l’or-
dre que obligava a que les mercaderies fos-
sin pesades amb les balances denominades

canastons (1622). Les Ordinacions gremials eren tan escrupuloses que havien conferit
prestigi arreu del món; per exemple, era sobradament conegut que el gra que es venia al pla
de la Barcelona era purgat amb dos garbells, i així era apte per a ser mòlt. Per a  aquest
afer i altres afins era nomenat un altre personatge, retribuït amb una assignació per l’Ajun-
tament i amb durada d’un any, i que era conegut com a “veedor de places”. També hi va
haver un oïdor. Tant el càrrec del mostassaf com el de veedor van desaparèixer al 1707 amb
els decrets de Nova Planta dictats per Felipe V.

L’actuació d’un i altre havien lograr una acreditació destacada de les manufactures
barcelonines més enllà de les fronteres, com era el cas dels brodats i oripells, tan pels or-
naments religiosos com pels uniformes dels cavallers, que s’encarregaven sovint amb molta
antelació a les nominacions oficials. També era notable la sola de cuir de les sabates  manu-
facturada a Igualada, i el paper rentat en aigües de l’Anoia a Capellades, que regulaven el
mercat espanyol.

La pell del bestiar també va acreditar els gremis de Barcelona. Era un costum molt comú
de la pellisseria que les pells de moltó es sotmetessin a uns banys de sal granada i herbes,
abans de passar-les als banys de blanqueig finals; així s’obtenia la “pell de sis tombs” que la
deixava a punt per passar a mans dels abaixadors i després als assaonadors. Aquest ofici
era molt valorat arreu de la Mediterrània de tal manera que la pell dels assaonadors de
Barcelona era moneda a tot Europa.

Als voltants de 1450 va tenir lloc el conflicte de la Busca i la Biga en ocasió de  la lluita con-
tra l’oligarquia urbana arran de divergències d’interessos entre dos sectors ben oposats: els
partidaris de la Busca eren sobretot mercaders, artistes i menestrals, i el grup oposat, els
de la Biga, comprenia la classe superior com rendistes, terratinents, metges,  notaris i gent
de prosàpia. Ja es veu que les “diferències socials” venen de lluny.
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Però cal que quedi clar que les Ordinacions vetllaven -i sobretot- per l’harmonia i bona con-
vivència, fonamentant el mutu amor i respecte; si es donava el cas de desacord i mala volun-
tat els prohoms havien d’intercedir per evitar mals majors i tractar d’assolir la concòrdia i
reconciliació. Si no ho lograven els quedava el recurs suprem d’expulsar de la congregació
aquell que “renunciava a la pau”.

A mitjan s. XIV hi havia censats, només a Barcelona, 61 gremis diferents i al s. XVIII eren
més de 120. Van perdurar fins al regnat de Fernando VII que els va dissoldre al 1832, ja al
final de la seva vida, en la que va viure els avatars socials i successoris (la que ell va veure
com a funesta Pragmática Sanción, 1830) contra els quals es va defensar amb càstigs i
repressions.

La vida dels Gremis, amb aquest esperit que els amarava de comunitat i germanor, feia que
s’anessin conglomerant en barris i zones urbanes que prenien el seu toponímic identificatiu
dels artesans allí afincats. Per exemple, a Santa Maria de les Arenes, al s. XIV hi havia una
renglera de 78 joiers i orfebres. Era el carrer conegut per l’Argenteria; al 1860 encara n’hi
quedaven 30, entre ells els Estrader, Carreras, Artigas, Soler, Vila, Planas, Ginebreda,
Macià, Clarà, Masriera, Cabot, Cuyàs, Palau, Sunyer, Comas, Font, Bonnin i Parera. Això
va fer que el carrer de l’Argenteria fruís de gran prestigi sobre els carrers veïns i ja al 1812
va ser el primer de la ciutat que disposava de voreres.

El carrer dels Abaixadors havia allotjat la majoria dels 76 obradors d’aquest ram a la ciutat.
A finals del segle XVIII només quedaven sis obradors, i tots concentrats en aquest carrer.
Els abaixadors eren els artesans que allisaven les puntes del pèl de les pells i dels draps de
llana amb unes tisores planes, de fulla molt ampla, que s’havien de maniobrar amb les dues
mans, per vèncer la força d’una molla. Primer xollaven les pells (carrer dels Abaixadors),
després les sotmetien a una maceració amb gran contingut d’alls (carrer Allada) que les es-
tovava convenientment i en facilitava escatir els pèls; després s’adobaven amb immersions
en sal i plantes escollides (carrer Assaonadors) que els donàven blanesa,  seguidament es
decoloraven (carrer Blanqueria) i despés es portaven als pous de tints (del carrer dels
Banys) des d’on es penjaven, per tal d’assecar-les, en una barra llarga (carrer Barra de
Ferro) i d’allí passaven a les “botigues de venda” on s’exposaven, penjades en cadires o
bancs al carrer dels Pellaires, i tot això en indrets no gaire allunyats entre sí.

Aquesta concentració es va donar també en molts altres oficis i va establir una caracterís-
tica pròpia en el nomenclàtor dels carrers de la Barcelona antiga, molts d’ells avui encara
pervivents, i d’altres inexistents o canviats de nom.

Heus aquí la relació de carrers amb noms d’oficis o similars: Abaixadors, Agullers, Apotecaris
(avui Llibreteria), Argenteria, Argenter, Ases, Assaonadors, Avellaners, Banys Nous, Banys
Vells, Barquetes, Barra de Ferro, Bassea (de bassetja), Beates (després Anarquistes) Bergants,
Blanquers, Blanqueria, Bocoi, Bot, Boters, Botiflers, Brocaters, Cabres, Calders, Cal Notari,
Call, Candeles, Cànem, Canyameres, Canvis Nous, Canvis Vells, Capellans, Caputxes, Caput-
xers, Carabassers, Carders, Carniceria, Carretes, Cavallers, Cecs de la Boqueria, Cecs de Sant
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Cugat, Ciutadans, Cisell, Civaders, Consellers (avui Canvis Nous), Corders, Corral, Corredors,
Corretger, Cortines, Cotoners, Cuyraters (avui Palla), Dagueria, Dames, Del Vino (avui
Antonio López), Donzelles,  Drassana, Egipciaques, Escorxador, Escudellers (abans Ollers),
Escudellers Blancs, Espalter, Esparteria, Espaseria, Especiers (avui Llibreteria), Estanyers, Fer-
radures, Ferreria, Ferrers, Fideuers,  Filateres, Filatures, Flassaders, Foneria, Formatgeria, Frei-
xures, Freneria, Fruita, Fruiteria (avui Hostal del Sol), Fusina, Fusteria, Ginjoler (avui Xuclà),
Giralt el pellisser,  Jutges, Jueus, Lavadero, Llana, Llàstics (de llast), Llibreteria, Llevadores (o
Palpalloques), Magatzems, Malcuinat, Mariners, Mercadal, Mercat, Mercaders, Mestrança,
Metges, Mesures, Mirallers (abans Tireters), Molers (Creu dels), Moles, Moneders, Monges,
Negoci, Negociants, Notariat, Obradors, Oli, Olles, Orgues (o, millor dit, Àrguens), Pagès,
Paletes, Palla, Panses, Passamaners, Peixateria, Peixos, Pellaires, Pelliceria major, Penitents,
Pergaminers (avui Cecs de Sant Cugat), Pes de la Palla, Pescadors, Pescateria, Pintors,  Plata,
Portadores, Prova de les Mesures, Rajolers, Ram de l’aigua, Ramelleres, Rellotgers, Repartidor,
Robador, Sabateret, Safareigs,  Sagristans, Salines, Seca, Segadors, Seguers, Sellers, Semoleres,
Sitges, Sitjar (avui Banys Vells), (Soles, avui Boquer), Sombrerers, Tallers, Tamborets (antiga-
ment Tamborinet, de tambor), Tapineria, Teules, Templers, Tiradors, Tireters (avui Mirallers), Tor-
ners (avui Ensenyança), Traperies, Tragí, Traginers, Triperies, Trompetes, Velluters (Hort dels),
Vidre, Vidrieria, Vigatans (al 1492 Bigatans), i  Xemarrocs (o Marquilles).

Tot aprofundint en els llibres del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona i, endemés de tro-
bar-hi els noms dels oficis ja mencionats, se’n troben d’altres que deixen veure, extrínseca-
ment,  el perfil humà i el temperament candorós i ingenu, lluny de cap murrieria, dels per-
sonatges d’aquell temps, plens de bonhomia i simplicitat, capaços d’entendrir-se per un fet
vulgar o una circumstància que ara cauen molt lluny del nostre raonament.

Els noms d’aquests carrers, existents o no, són els següents: Dies feiners, Mal-lligades, Ca dels
Seguers  (per una fàbrica de blanquejar cera), Carotes, Cagar-hi o Cagarrí (desaparegut el 1831
per l’obertura del carrer Ample; era un atzucac darrera d’un”Refino” o foneria de canons),
Còdols, Confiança, Constància, Geperuts, Negoci, Ja-hi-som (a Vallcarca), Lligalbé, Mainada,
Malnom (abans Tifelles, possiblement motiu del nom actual), Manufactures, Montserrat de la
Pescateria,  Muntanyencs,  Panxampla (un bandoler del s. XIV), Petons, Poetes  camperols, Ram
de l’aigua (Poble Nou), Robacols (d’una granja del Clot), Sal, Sèquia, Sèquia Comtal, Sèquia
Madriguera, Sot dels Paletes (on anaven a banyar-se), Tantarantana (al 1716 hi vivia el Nunci de
la ciutat), Taulat d’en Llimona (s. XIII), Tonell o Bocoi (pel nom d’una taverna), Sarrianenses,
Tots Sants, Tragí, Tres Llits (malnom d’una casa del carrer), Tres Reis (per una taverna i l’amo
deia que ell era el rei dels bastos), Tres Senyores (les dels terratinents de l’indret), Veguer, Ver-
det (per un laboratori de sulfat de coure), Verema, Vermell (per uns obradors d’esmalts), Vidriol
(per una fàbrica d’àcid sulfúric), Vilapicina (per l’ermita de 1081).

Els oficis eren consubstancials al mestre-obrador i de la mateixa manera que un oficial fre-
ner, posem per cas, ho era de per vida, si es permet la llicència, també ho era “de per famí-
lia” ja que els seus esforços s’esmerçaven en alliçonar els seus fills i la seva nissaga per
transmetre’ls els seus secrets i la seva tècnica, per tal que seguíssin essent  uns bons freners,
com haurien pogut ser hortolans, calafatadors, basters, músics o escuraxemeneies.
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Per aquesta raó les cases tenien el nom dels obradors que allotjaven, i es coneixia Cal Sas-
tre, Cal Carnisser, Ca l’Esmolet o Ca la Conillera; aquest sobrenom acabava essent
l’identificatiu del mestre, que es coneixia per Joan Moler, Pere Cotoner, Ramon Traginer,
Pau Taverner, Maties Caçador, Feliu Oller, o Escribà, Cabré, Vaqué, Font, Arqué, Calderé,
Forqué, Aixalà, Guàrdia, Mercader, Masover,  Pagès, Aiguadé, Moliner, Sabater, Forcadell,
Blanquer, Hortalà, Tintoré i tants d’altres que hom coneix a bastament, tot i les malforma-
cions pròpies de la transmissió oral. D’aquí procedeix la gènesi del nom i sobrenom, que al
s. XIV es va oficialitzar com a nom i cognom, dit també nom de família. Avui perduren
moltíssims cognoms que són propis d’oficis o activitats, i altres que són befes o derisions de
vicis, malformacions o defectes d’un personatge de l’antigor.

Hi ha qui ha especulat prop d’aquest fenomen i ha vaticinat que d’aquí a trenta o cinquan-
ta anys hi haurà cognoms que correspondran a oficis desconeguts.

De manera similar provenen alguns cognoms de Castilla amb la salvetat que allí es posaven
els gentilicis o els topònims dels llocs de procedència, intrercalant-hi la preposició de.

Les comunitats gremials s’acollien sota l’advocació d’un Patró a qui retien pietós culte en
una capella, la majoria de vegades situada a la Catedral; altres vegades tenien església prò-
pia (com és el cas de la capella Marcús) o, més modestament, instal·laven una fornícula a
la cantonada del carrer (Assaonadors), o sobre la porta de l’obrador. La nostra Seu és ple-
na de capelles, finestres o dintells on es poden veure (o, millor dit, endevinar) escuts amb
ribots, pinzells, maces, cartabons i compassos, com també animalons com gossos, por-
quets, serps, coloms o àguiles que evoquen la pertinença a alguna entitat gremial o al sant
Patró d’alguna menestralia.

escut del gremi de correus escut dels mestres de cases escut gremial dels ferrers

Aquestes eren les propietats adquirides pels Gremis i Confraries dintre la Catedral. Allí es
reunien –a part dels mòbils religiosos– per fer reunions i conciliàbuls per tal de detallar les
Ordinacions, controlar les produccions i els preus, i elaborar reglamentacions minucioses
i severes, destinades a evitar la competència i el monopoli del mercat. Des d’aquí es vetllava
per verificar metratges (entengui’s llargàries), pes i gruix del recobriment amb metalls de
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preu; i també es vigilava per evitar competències i especulacions de mercat, sobretot en
preus.

Els Gremis artesans es regien per unes regles molt específiques i severes: era habitual que
als obradors hi treballessin, preferentment, els fills del Mestre (primer l’hereu i, en el seu
defecte, el fadristern) amb dret a la successió. Si no hi havia Mestre la seva vídua podia se-
guir la feina de l’obrador i s’acceptava com a comfraressa, (en qualitat de “successora del
quòndam”, el que va ser, el difunt) o bé delegar un Encarregat per a l’explotació de l’obra-
dor, però sense que mai pogués optar a la successió sinó en règim de dret emfitèutic.

Si un minyó, no familiar, volia aprendre l’ofici podia incorporar-se tot devengant un esti-
pendi. S’hi incorporava com a manefla (sota l’advocació, en tots els oficis, de Sant Celdoni,
el 3 de març). Tenia dret a allotjament i manutenció, però no podia deixar l’obrador fins a
la majoria d’edat. Com a aprenent el període d’estança era de tres anys.

El pas següent era passar a Fadrí, i li calien dos anys. Després podia passar a Oficial, i ja
podia ajudar el Patró a fer treballs a l’obrador i començaven per donar-los feines més o
menys senzilles; passats altres tres anys podien sol·licitar sotmetre’s a l’examen per a l’ob-
tenció del grau de Mestre.

Mentre eren Oficials al primer any cobraven la meitat del sou, i a l’any següent en cobrava tres
quarts; després de l’examen ja era Mestre i, per tant, podia cobrar el sou sencer. Amb anterio-
ritat a ser Oficials no havien cobrat mai res. El transcendental Examen per a Mestre (dit Prova-
tura) havia estat reglamentat pel rei Martí I, i es celebrava davant la capella del Patró del Gre-
mi, a la Catedral, i el tribunal –seriós, circumspecte i solemne– el constituïa els cònsols, els clavaris
(resposables de les claus) i set prohoms dels vells Mestres, tots ells en representació de llur
obrador. Entre tots examinaven la proposta de l’obra a executar, o l’obra ja realitzada, que havia
d’haver estat elaborada a l’obrador del seu Mestre respectiu.

La quantitat establerta per als drets d’examen era de 40 sòlids (sous) i la condició d’ingres-
sar a la confraria, per a quina raó s’havia de devengar 4 sòlids més.

Per donar idea de la severitat d’aquestes Provatures cal fer avinent que al Gremi de Ma-
nyans s’havia exigit la confecció, per aquest ordre, d’un clau, una gàbia, una ratera, una
partida d’agulles de fer mitja, uns rosaris, uns cilicis i unes deixuplines de filferro.

Pel que fa al Gremi dels Candelers de Cera (no els Candelers de Sèu, que era un gremi  me-
nor) un dels exàmens que es va proposar, segons consta en un document del febrer de
1568, consistia a fer un cistell de fruita amb cintes de cera entreteixides, fer un pelicà amb
dues cries, un àguila amb un colom al bec, i un ciri de quatre lliures. És bo tenir present
que l’Oficial que superava aquesta prova s’esdevenia, i no en va, Mestre en l’Art de la Cera.

El Gremi dels Argenters proposava als Oficials construir un joiell en or, argent i pedreria,
quin disseny, propi de l’aspirant, havia estat estudiat i valorat pels Mestres examinadors.
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El Gremi dels Boters encarregava als Oficials avançats la confecció d’una bujola o d’una
bóta (sempre amb dogues planes), d’una cabuda d’una carga, que equivalia a 128 porrons.
Als Mestres se’ls manava fer un bocoi de dogues encorbades, de quatre càrregues o més.

Un cop superada la prova el nou Mestre podia comprar-se les eines i establir-se, si ho volia,
pel seu compte, o seguir treballant al taller del seu Mestre. Això el facultava per casar-se i
entrar a formar part del tribunal d’examen d’altres oficials.

Algun gremi no tenia a bé dur a terme aquestes Provatures però aleshores fixava les nor-
matives per a l’exercici, com és el cas del Gremi dels Mestres de Música i Dansa, fundat el
1599 (establert a l’església del Carme) i que prescrivia que els seus agremiats havien de
viure e sustentar sa pròpia casa e família exclusivament de l’art de la musica, tocant
menestriles, violes, arpes, gaites e tambors de cordes en locals públics o privats, e ensenyant
a tocar e a dansar, llogant les sues obres, e rebent salaris en paga e satisfacció dels seus tre-
balls. Establim que no estarà permès exercir l’ofici de músic e mestre de dansa sense abans
esser examinat e aprobat, e admès confrare, ja que del contrari ningú podrà llogar les seues
obres ni rebre menjars com a paga ...

Hi ha hagut alguns gremis o confraries d’idiosincràsia original:

La Confraria dels Esteves (celebraven la festa el 6 d’agost) va ser una de les més populoses
al s. XIII. Era d’esperit heterogeni i encabia oficis de per sí modestos o que no tenien pa-
tronatge propi, fins que se n’independitzaven. Era integrat, originàriament, pels oficis re-
lacionats amb les cavalcadures i entre ells, especialment, els que feien les motllures que
s’aplicaven a la boca dels cavalls per tal de menar-los; d’aquestes motllures de ferro se’n
deien frens i a l’escut gremial dels Esteves hi figurava una sella de muntar, i un fre. Per això
el conjunt de la confraria era conegut, també, amb el nom de freners i el carrer on tenien
l’estatgre social fos anomenat (encara ho és avui) de la Freneria.
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Al s. XV la Confraria dels Esteves es rami-
ficava en tres vessants:

a) els cotamallers relacionats amb la vesti-
menta i armadures dels cavallers; paral·-
lelament els arquers, llancers, mandrilers,
cervellers i broqueters; dins dels productes
objecte de riquesa i ostentació hi figuraven
els brodadors de seda i fils d’or i argent, els
guadamassilers, oripellers i batifullers

b) els cuirassers, arnessers, basters, sellers,
guarnicioners, albardaners, morrallers,
borraires i collaters; també, encara que
desconsiderats i de poca estima, els cor-
ders, espardenyers, sellers i guarnicioners.

c) els fivellers i els dauradors, és a dir que elaboraven objectes de luxe i de faust, propis de
gent noble i benestant; hi constaven els pintors de cortines (sobre tela) i els retaulers (sobre
fusta), brodadors, courers i llautoners.

També eren Esteves els mestres de seny o fonedors de campanes.

Al moment del seu apogeu els Esteves van tenir capella pròpia, a l’absis de la Seu, amb una
porta que comunicava amb l’exterior, de la qual en guardaven les claus els Prohoms de la
confraria; aquesta porta (de la que, amb dificultats, es poden veure vestigis) estava al final
del carrer dels Comtes i creien que la gàrgola del genet a cavall era el distintiu del seu gre-
mi (com tenien els mestres tapiners) per tal com simbolitzava l’ofici de la freneria.

La Confraria dels Julians va tenir una gènesi similar perquè es formava de la unió de molts
petits oficis que no tenien prou entitat per generar un gremi autòcton. Veneraven com a
Patró Sant Julià i la seva festa gran era el dia 27 d’agost. Pel fet que encabia oficis no vin-
culats entre sí va resultar molt populós i important des que es té notícia de la seva existèn-
cia al s. XIV.

De la seva promiscuïtat n’és exemple la diversitat d’oficis que s’hi podien encabir, matalassers,
guanters, tireters, capellers, ulleraires, mestres de cordes d’instruments, i molts d’altres.

Els més determinants van ser els mercers que donaven nom a la congregació com de julians
mercers vells. La seva disgregació va originar el declivi propi, i es va decretar la desaparició
per ordre reial al 1801.

La Confraria dels Elois (la seva festa patronal l’1 de desembre) acollia, sense discriminació
d’especialitats, els menestrals metal·lúrgics però amb una primera classificació: que treba-
llessin els metalls, ferro, coure o llautó, amb foc. Els elois podien ser d’oficis ben diversos
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i distants, si bé originàriament eren, com
queda dit, els oficis dels metalls com ma-
nyans, daguers, serrallers, espasers, clave-
taires i agullers; també hi tenien cabuda els
traginers, basters i  pintors de vidrieres; i
altres ben poc relacionats entre ells com
els mestres de cases, vidriers de vidres
plans, fusters, etc

No certament constituents de cap confra-
ria, per la seva dèbil entitat, sí estaven em-
parats  pels seus Patrons St Genís (els
sants eren dos germans bessons) els oficis

Genissons, amb festa el 25 d’agost i on s’hi arraulien oficis sense cap cohesió, com naipers,
bonetaires, ulleraires i tothom qui s’hi volgués adherir.

Els genissons creaven confusió amb els julians tant per la indefinició del seu contingut gre-
mial com per la proximitat de les seves dates de celebració, a vigílies l’una de l’altra.

Hi va haver un altre grup d’oficis conegut popularment com a Vagos (cal entendre que el
nom deriva de “vague”, que vol dir “no clarament definit”). Amb aquesta denominació es
designava, a començaments del s XVIII, aquelles persones no agremiades ni pertanyents a
cap cos gremial, en especial treballadors lliures i petits comerciants. La denominació va ser
implantada pels buròcrates borbònics, que després de distribuir tot el Tierche barceloní en
gremis i corporacions de comerciants van trobar alguns oficis lliures (negociants i assala-
riats) i també indianaires (fabricants d’indianes), al s. XIX.

Una altra confraria de característiques singulars va ser la de la Puríssima Sang amb seu a la
Plaça del Pi nº 1; la seva missió va ser prestar els darrers auxilis als condemnats a morir a
la forca. El seu origen data del 1342.

A Sta Maria del Pi hi havia unes Confraries Penitencials com la del Sant Sepulcre i la dels
Portalers de la Santa Creu que feien penitència per períodes anuals acompanyant al cadafalc

els reus condemnats a mort. Era coneguda també aquesta confraria
com de la Misericòrdia, però el seu nom era ben lluny del misticisme
que evoca; sembla ser que durant la Inquisición la pena de mort con-
sistia en consumir, fins a la desaparició de tot vestigi, el cos del con-
demnat al foc; però si pel camí cap al cadafal el reu, pres per la deses-
peració, exclamava la paraula misericòrdia s’entenia que es sumava a
la fe, i es parava el seguici allí mateix, li lligaven una soga al coll i l’es-
canyaven fins al decés definitiu. Era una curiosa forma d’entendre la
caritat cristiana.
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La humil Confraria del Sant Esperit i de la Mare de Déu de la Salut emparava cecs, coixos i
contrafets, que vol dir esguerrats i pidolaires de tota mena; tenia estada a l’església del Sant
Esperit al carrer Nou de Sant Francesc nº 20, i procedia del barri de la Ribera. Al cim de
l’entrada de l’església hi ha una creu amb dos cabacets que dona fe que els seus afiliats es
guanyaven el sosteniment tot captant. El trasllat des de la Ribera va ser sufragat pel comte
Antoni de Sartine i l’escut que hi ha sota la creu de la Confraria llueix una corona (per la
qualitat de comte) i una faixa amb tres sardines (en honor del cognom).

Més humil encara devia ser la Confraria dels Troters que tenia seu a l’Hospital del costat de
l’Església de la Mare de Déu de la Guia, que havia manat fer el comerciant i acabalat
barceloní Bernat Marcús al segle XII. Aquesta confraria tenia cura que sota el porxo de
l’entrada hi hagués sempre un sacerdot que beneís els correus o troters que sortien de vi-
atge amb carros o diligències.

Hi havia altres oficis i altres congregacions dispersos o mal vinculats, per exemple els bar-
bers –coneguts com a oficials artistes– que formaven part de la confraria dels cirurgians
que, tot i no tenir confraria pròpia, a totes en tenien algun com a membre; els barbers es
dedicaven també a l’extracció de queixals i dents, o a l’aplicació de sangoneres.

Altres oficis heterogenis i individualistes formaven un nucli de població que, tot i no ser
tinguts sota cap patronatge, no mereixerien ser passats per alt; són els adobafogons, els pe-
gots, camàlics, cendraires, enllustradors, l’escuraclavegueres i l’escuraxemeneies, l’esmolet,
l’estanyapaelles, el pouetaire, l’arengador, i així es podria seguir i seguir ja que la tirallonga
es fa inacabable.

Cal ressaltar per sobre aquesta promiscuïtat diversa que queda explicada, una singularitat
molt comuna: mai no faltava una estampa del Sagrat Cor enganxada al carretó de l’esmolet,
o la de Santa Anna subjectada amb agulles al coixí de la puntaire, o una medalla o uns ro-
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saris penjats d’un clau,  o el zel amb què l’avi mariner repintava el nom de la Virgen de las
Nieves a la seva esgavellada barca.

Ja queda dit que la minva de la importància dels gremis es posà en evidència als s. XVII i
XVIII. La fallida del 1714 motivà la pèrdua del prestigi social que li corresponia dintre del
Consell de Cent, i el nivell públic del gremi romangué reduït al que li pertocava per la seva
escassa importància econòmica.

Consta que els Gremis artesanals s’extingiren l’11 d’agost de 1832 com a una de les nefas-
tes conseqüències de l’absolutista regnat de Fernando VII. Aquest rei havia aixafat, un rera
l’altre, tots els aixecaments catalans des de Milans del Bosch al 1817, fins a la guerra dels
malcontents del 1827, sota una pretesa defensa de les indústres tèxtils que va fer que es ba-
rallessin els catalans entre sí, aconseguint la destrucció de la societat catalana.

D’aquesta desfeta  solament va sobreviure una Congregació, la dels Mestres Paletes i Pica-
pedrers, sota l’advocació de N. S. Jesucrist, allotjada a la capella de Sant Andreu, la segona
de l’absis de la Catedral.

Al s. XVII la importància econòmica dels oficis va sofrir una devallada que es va agreujar
pel desastre de 1714; a això es va afegir la independència assolida per alguns agremiats que
van acollir-se a algun patronatge propi o bé van ser absorbits per altres branques més pui-
xants. Aleshores la confraria es va obrir a tothom, mentre fos persona de bona reputació i
conducta irreprotxable. La menestralia barcelonina, atreta pel reclam de poder ser enterrat
a la Seu, va afiliar-se indiscriminadament a aquesta Confraria dels Esteves, la qual va pren-
dre un caient de patriarcalisme molt característic del tarannà barceloní del s. XVIII.

Les Confraries van decaure, irremissiblement, durant el s. XVIII. La majoria de Gremis es
van començar a dissoldre al 1813. Les darreres Ordinacions foren les de 1834.
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CAPÍTOL II

LÀPIDES AL CLAUSTRE

El claustre de la Catedral de Barcelona és un espai rectangular de 62 x 44 m i conté al cen-
tre una lluna o jardí de 28,7 x 21 m.

Allotja  vint-i-una capelles laterals, set a cada ala, menys a la paret que dóna a la Capella
del Santíssim en què no n’hi ha cap. Totes tenen planta absidial menys la nº 15  (vegi’s el
plànol de la planta i la numeració empírica que s’hi ha disposat per tal de situar les preci-
sions futures del text) que és la que avui correspon als Màrtirs Religiosos de la Guerra Ci-
vil.

Té cinc portes practicables, la de Sta. Eulàlia i la Pietat, que dónen directament al carrer,
la que comunica amb la capella de Sta. Llúcia i la del Museu Diocesà, i la que dóna accés
a l’interior del temple.

Els quatre passadissos que el constitueixen són: els de Tramuntana i Migjorn, paral·lels a la
sala capitular i al carrer de la Pietat; i els de Llevant i de Ponent, adjunts a l’església i al car-
rer del Bisbe, respectivament.

Aquesta denominació dels passadissos amb els noms dels punts cardinals és la que té valor
més ancestral (i serveix perfectament per a orientar-s’hi) si bé la posició sideral difereix
lleugerament.

Consta en un document apòcrif que al 1448 al bell mig del claustre s’hi havia allotjat un
petit parc zoològic que hi va romandre nombrosos segles, almenys fins al dissetè, i es diu
que hi van viure garces, cignes, gavines, mussols, òlibes, aguilots, estruços, esparvers, tor-
tugues i altres espècies diverses. Qui sap si aquestes bestioles van ser les precursores de les
simpàtiques oques actuals. Cal destacar que la majoria dels animals referits eren bèsties de
ploma i, per tal que no s’escapessin, se’ls havia preparat una gàbia al mig (de la que hi ha
una referència al 1482), i o bé se’ls eixalaven les ales, o es fermaven amb petites cadenes

Al 1481 s’escombra l’ort del claustre i les runes es dipositen al Fossar de Montjuïc (s’entén
Sant Felip Neri).

Aquesta lluna central va acollir, des de molt antic, el sepulcre dels fidels que, en usufruc-
tuar el privilegi de ser acollides les seves despulles a la catedral, ja es trobaven més a prop
del cel.

Ja la proliferació dels sepulcres havia anat creixent desmesuradament, i al 1564 el Capítol
va haver de frenar-la, i va tapar el pou del jardí, que per això quedaria fòra d’ús. Al jardí
només s’hi aniria enterrant discriminatòriament, ja que el vas de l’ossera era curull.
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Finalment al 1568 es va decretar que no s’hi inhumaria ningú més –llevat de les capelles i
passadissos del claustre– i tan sols es donaria sepultura a l’exterior del temple, és a dir, a
les galilees que hi havia davant de la porta de la façana (s’enten la de la catedral romànica)
i a altres fossars que es van anar disposant a les rodalies, com al carrer de la Freneria, al
carrer Paradís i, majoritàriament, al de la Confraria dels Esteves, situada al final del carrer
dels Comtes. Avui ens fa reflexionar el fet que el vas funerari d’una confraria tant populosa
estigués emplaçada al paviment d’un carrer tan transitat, tant pel poble com per les carros-
ses del Palau Major, però és que al s XII aquí hi havia el claustre de la catedral romànica.

Des d’aquell any s’havia començat a donar sepultura al cementiri urbà ubicat al Mont
Tàber, al cim conegut per Montjuïc (avui plaça de St. Felip Neri), al solar de la casa-passat-
ge; aquesta necròpoli va subsistir fins al 1816 en què es va ordenar inutilitzar-lo i s’hi van
edificar cases al damunt.

Hi havia hagut, disseminades, nombroses fosses i un cementiri ancestral i lluny de la pobla-
ció, dit de l’Arenal o de les Arenes, prop de la Ciutadella, a principis del s XVIII.

Al 1806 es va decidir cessar els enteraments al claustre. Al 1809 s’hi havien plantat roses
i herbes oloroses, tal com consta consignat en una proposta del 4 d’agost d’aquell any; i
quan es va renovar el verger del claustre s’hi varen plantar tarongers i nesprers, que hi van
romandre fins al 1877; consten al Llibre d’Obres determinades quantitats anyals per a la
“conservació dels cítricus” que competien amb els que hi havia plantats a la Llotja de Mar,
a la Generalitat i a l’Ajuntament.

Fou en aquest any de 1877 que s’hi plantaren cinc palmeres i quatre magnolieres que ara,
complert amb escreix els seus 120 anys, s’han enfilat a més de 20 m d’alçària.

Aquí, al claustre, és on els Gremis exercien el seu dret d’inhumació, però dret sufragani al
bisbe, que havia de lliurar l’autorització pertinent. A aquest dret s’acollien altres estaments
i personatges de renom, gent pietosa i benefactora que havia fet donacions per a les obres
de construcció.

Les despulles d’aquests personatges jauen en les fosses que constitueixen el paviment dels
passadissos dels claustre; altres hi ha que descansen en capelles pròpies o en sepulcres ados-
sats a les parets. Però aquesta definició no té caràcter dogmàtic perquè hi ha  lloses que
llueixen  primitiva i tosca heràldica (dels voltants del s. XVIII) que varen ser traslladats i
no ocupen cap vas funerari (passadís de Tramuntana), o altres lloses de l’ampit dels arcs, o
a l’exterior, a la paret de l’absis, que solament tenen finalitat evocadora.

La làpida més antiga és situada a la nau de Migjorn, a l’ampit de la paret del jardí, davant
la capella nº 10 i va ser propietat de Pere d’Oliveres, al 1274; havia estat traspassada des de
l’antiga capella del Sant Esperit.
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Les inhumacions més recents  són la del pròcer benfactor En Manuel Girona i Agrafel i la
seva esposa  Carolina Vidal i Ramon (capella nº 2  del passadís de Llevant), i la dels seus
fills Manuel i Anna M, aquesta desposada amb Domènec Joan Sanllehy i Alrich, que tam-
bé va ser alcalde de Barcelona (capella nº 3); el Sr Girona va fer les donacions econòmi-
ques per la culminació de la façana a canvi de “poder ser enterrats al claustre, de què se li
oficiessin misses periòdicament, i que s’esculpissin els bustos dels seus dos fills al capda-
munt de sengles columnes”.

No totes les sepultures tenen llosa amb escriptura, algunes porten escut nobiliari o bé el
símbol de l’art o ofici del beneficiari, o bé el seu cognom, algunes vegades escrit amb totes
les lletres i altres “explicat” amb innocents endevinalles i ingenus trencaclosques

Gairebé totes les lloses (ocasionalment dites laudes) porten un número d’ordre que corres-
pon al Llibre Registre o de les inscripcions. Però tambè n’hi ha que no porten res o, si por-
ten, no acondueixen a cap pista identificativa, cosa que resulta molt descoratjadora per a
qualsevol estudiós o indagador.

Les inscripcions lapidàries del s. XVI, i alguna posterior, solen portar la salutació romano-
pagana D. O. M. que és l’abreviatura  llatina de l’expressió Deo optimo maximo, exaltació a
Déu, i que era la fórmula de dedicació i lloança dels edificis religiosos.

Entre els s. XVI i XVIII no es grava la creu, i apareix el signe del crani amb la cruïlla for-
mada per dos fèmurs. Els senyals preferits eren els escuts

Alguns gremis, pel seu caràcter multitudinari, tenien a més d’ossera, vasos o carners.

Però al claustre hi ha tombes que no solament pertanyien a gremis, sinó que també, i tal
vegada més nombroses, hi ha sepultures de personalitats civils o eclesiàstiques que havien
procurat l’empara catedralícia per les seves restes i les de la seva família. Aquesta
mixtificació ha impel·lit a establir una tria entre les sepultures més significatives. Però tam-
bé ha influït el fet de làpides canviades d’emplaçament o altres que han estat malmeses,
trencades i esbocinades en ocasió de les obres de la façana.

Així a les capelles del claustre també hi ha sepulcres nobles i reials, com el de la família
Beltran Desvalls (capella nº 9, avui de la Candelera) i els sepulcres reials (capella nº 15)
que havien allotjat les despulles del Rei Alfons III de Catalunya (o II d’Aragó) dit el Libe-
ral o el Gran, i les reines Constança de Sicília –esposa de Pere el Gran–, Maria de Xipre –
segona esposa de Jaume II– i Sibil·la de Fortià –quarta esposa de Pere IV–, junt amb els
prínceps Jaume i Frederic, fills d’Alfons el Benigne.  El dia 15 d’octubre de 1998, després
de més d’un segle i mig, va ser beneït el nou i definitiu emplaçament de les noves urnes,
entre la porta de St. Iu i la capella de les Ànimes. Les urnes van ser obra de l’arquitecte de
la Catedral Sr. Joan Bassegoda i les tapes, amb escultures jacents, havien estat preparades
de bell antuvi pel mestre Frederic Marès, abans del seu òbit.
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1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

2
3

12

10
11

4

8

12

5 6 7

9

23

68
67
66

65

64

70

71

71

71

71

6972737475

767677

25

26

27

28

29

30
31

63

71

62

62

60

61

32
32

3435

36
57

58 59

56

55

37

38

39

40

41 42

43

44

45
46

47
48

49

50

51

52 53
54

24



25

És  fàcil de creure que a les capelles del claustre hi ha més sepultures i prou interessants,
però esdevenen inidentificables perquè alguns espais són infranquejables d’acord amb l’ac-
tual utilització com a magatzems o com a dependències diocesanes.

Seguint un raonament constrictiu es pot fer el decurs pels passadissos del claustre seguint
unes ordinacions globalitzadores, que permeten la identificació i situació dels diversos se-
pulcres, o bé de les devocions que hi tenien lloc.

Així, a la Capella nº 1 s’hi adorava Sant Sever des de 1379 fins 1445; després va ser dels Sants
Cosme i Damià des de 1445 fins a 1888. Actualment és la de la Mare de Déu de Lourdes.
Abans de 1445 era capella titular de St. Sever i quan va ser traslladat a l’interior del temple l’altar
d’aquest sant, es va fundar, al 4 de maig de 1445, un presbiterat o benefici titular dels Sants
Cosme i Damià. Mossèn Francesch Desplà, beneficiat de la catedral, va voler que dita capella
tingués l’advocació d’aquests Sants Metges, i així va ser fins a 1888; va deixar el patronat del
benefici a l’hereu del Mas de Masferrer, de la parròquia de Sant Vicens de Malla, d’on, per part
de mare, era originari dit De Pla. El seu escut és gravat a la llosa sepulcral i fixat al centre de la
reixa (i s’hi pot veure),  i s’explica que entre altres signes hi hagi una ferradura, símbol de Ferrer.

Ossera dels beneficiats de Sant Sever. L’escut del Col·legi, que consisteix en un clau, és gra-
vat a l’extrem baix de dita llosa.

A 9 de febrer de 1638 es va fer la traslació dels ossos dels Beneficiats des del vas que teni-
en davant de la porta, a l’ossera que posseïen dins de la capella de St. Cosme i St. Damià

Una altra de les lloses que conté dita capella de la M. D. de Lourdes és la que ostenta una
llosa amb un escut de cavaller, constituït per un àguila que porta una ferradura; conté
aquesta inscripció sepulcral:

VAS DEL DR JOSEP FE
RRER Y GIRONELLA CIU-

TADÀ HONRAT DE Bª
Y DE PERE MARTIR FE
RRER NOTARI PvB. DE

Bª Y DELS SEUS  1682

Consta que l’11 de febrer de 1680 el Capítol, a proposta del canonge Atxer, va donar llicèn-
cia per a què, amb intervenció dels senyors Obrers, pogués D. Pere Màrtir Ferrer fer un vas
a la capella.

La Capella nº 2 va ser  de Sant Matias, Sta. Elena i St. Mateu (1367-??). Fins al 1911 va
ser de Tots els Sants i des d’aleshores no hi té culte religiós. Actualment acull el sepulcre de
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Manuel Girona i Agrafel i la seva esposa Carolina Vidal i Ramon, coronat amb una escul-
tura de l’acreditat escultor Manuel Fuxà. El Sr. Girona va assolir aquest dret pel fet d’haver
estat el benefactor que va propiciar la construcció de la façana de la Catedral al 1859.

El 20 de març de 1897 es va acordar obrir una cripta dins de la Seu, al pla entre la porta
principal i el trascor, per a la sepultura del Sr. Girona i dels seus, (el pròcer-benfactor hi
va ser enterrat, provisionalment, el 1905), i concedir una capella del claustre a fi que pugui
erigir-s’hi un panteó per tal d’acollir els membres de la seva família que no tiguessin dret a
ser sepultats a la cripta.

S’hi entrava per la capella de St. Matias i Sta. Elena (al claustre), perímetre inferior de la capella
de Sta. Catalina i Sta. Clara (dins la Seu), on des de 1847 hi ha l’altar de St Climent, i on  hi ha
el mausoleu del cardenal Salvador Casañas i Pagès (actualment capella de St. Josep Oriol).

La Capella nº 3  va ser dedicada a Tots els Sants fins al 1912; ara no té culte i allotja el se-
pulcre de la família Sanllehy-Girona (la filla Anna M., morta el 20 d’octubre de 1920). El
mausoleu culmina amb una escultura jacent, de marbre, obra de Josep Llimona.

Conté una làpida que diu:

VAS DE CRISTOFUL
 LLOPIS ADROGUER Y DELS

SEUS
1706
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dins d’un escut  treballat al peu de la inscripció hi ha un arbre i un llop a cada costat de la soca.
A 17 de desembre de 1707  “Na Gertrudis, muller viuda de Cristòfor Llopis, droguer, hi fundà
una missa setmanera, celebradora cada dijous, i per a la qual entregà 407 lliures”.

La Capella nº 4 va ser de Sant Bernat (1390-1421); de Sant Bernat i Sant Iu (1421-??) i
actualment és  del Sant Crist de les Ànimes del Purgatori.

La Capella nº 5 va ser la de St. Martí (des del s XV fins a 1893), i després va passar a ser
de St. Ambrós (1893-??). Actualment és tancada i allotja un magatzem per a les convenièn-
cies eclesials.

La Capella nº 6 va ser la de St. Lluís, bisbe de Toulouse (1368-??). Avui és destinada a la
Domeria catedralícia.

La Capella nº 7 era la de St. Tomàs apòstol, des de 1349 al 1893; després va ser la de la
Mare de Déu dels Dolors o de la Pietat (1893-??). Actualment és el despatx de la Vicaria.

Entre aquesta capella i la porta d’entrada a la Seu, al cim del portalet, hi ha una placa comme-
morativa del XXV aniversari del pontificat de Pius IX, inaugurada el 16 de juny de 1872 recor-
dant que aquest Papa havia concedit el títol de “basílica menor” a la nostra Seu el 1867.

La Capella nº 8 avui roman tancada i s’usa només com a pas a la Sagristia; des de 1372 fins
a 1860 va tenir l’advocació de St. Genís  i St. Jordi. A partir de 1860 va allotjar la Domeria.

A la Capella nº 9  en Pere de Vall, Tresorer del Rei, fundà la capella de Sant Pere in
Cathedra al 1388, i  també sota l’advocació de Sant Joan ante Portam Latinam; al s XV va
ser la capella de St. Blai i en ella una capellania sota l’advocació del mencionat Pere de Vall
que és de qui fa referència la inscripció funerària situada al pla i al centre de la capella en-
capçalada per un escut de cavaller, del ja citat “ciutadà honorat de Barcelona”

VAS I CAPELLA DELS
PREDECESSORS DE BE
RTRAN DESVALL CIU

TADÀ HONRAT DE
BARCELONA I DELS SEUS
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A l’alt de les parets hi els escuts caironats de la fa-
mília Desvall.

A primers de s XX va ser de St. Jaume.

Des de 1945 és dedicada a la veneració de la Mare de
Déu de la Llum per decisió de la Conselleria del Bis-
bat a sol·licitud del Gremi d’Electricitat i Fontaneria
de Barcelona, per tal d’honorar la seva divina Patro-
na. El projecte de restauració d’aquesta capella i el
nou altar van ser obra de l’arquitecte municipal D.
Joaquín de Ros i de Ramis que va dissenyar un re-
taule d’estil gòtic modern, amb alabastre policromat,
que sobre la simplicitat de línies ofereix un aspecte
molt agradable. La imatge de la Verge és obra de
l’imaginer  i escultor Josep M. Bohigas i és un clar
exponent de la puresa de la Verge que amb un som-
riure encisador sosté delicadament el Nen amb una
identificació palesa de les etèries imatges gòtiques, sobretot les contemporànies.

Aquestes dades consten en una làpida de marbre a la paret de l’evangeli, en forma de ban-
da ondulada, escrita amb lletra gòtica.

Actualment és l’únic Gremi que manté devoció activa celebrant una missa a les 8 del matí
de cada primer dissabte laborable de mes.

La Capella nº 10 avui és exempta de culte ja que és destinada a magatzem eclesiàstic, havia
estat dedicada a l’Esperit Sant, en temps imprecisat.

Va ser fundada per Jaume Descals a 1372. En aquesta capella hi van haver les làpides
d’Antonio Mateu i Vicente Lloreda, joiers, del s XVIII. De 1906 al 1916 va ser convertida
en dependència del Batlle de la Catedral.

La Capella nº 11 va ser en temps indeterminat dedicada a Sant Gabriel i l’Anunciació de la
Verge. Actualment hi ha el Sant Crist de la Bona Mort i St. Eloi.

Aquesta capella ha estat escenari de molt llargues disputes per la respectiva pertinença en-
tre dues famílies barcelonines. Des del s. XVII la família Ximenis hi té vas al centre del pla
de la capella, concedit el 9 de gener de 1629 a Mn. Joan Ximenis, beneficiat de la Catedral,
i als seus pares i germà.
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Per concessió del Capítol el vas va passar a 1785 a ser concedit a la família Valencia, i D.
Anton de Valencia, regidor de la ciutat, va iniciar els litigis per la possessió de dita sepultu-
ra. I d’aquí l’origen de les discòrdies.

L’escut de la família Valencia sobremunta la inscripció sepulcral. És bipartit, i conté en un
flanc un lleó rampant que porta a la boca una cinta amb la inscripció LIBERTAS. A l’altre
flanc hi ha un braç que aguanta una torre; en els dos capells de cavaller que coronen l’escut
hi ha la inscripció FECIS SA. Entorna l’escut la inscripció SERVIRE DEO REGI ET
PATRIAE.

Els Màrtirs de la Independència de 1809. A ells va ser dedicada aquesta capella. Les despu-
lles del Rvd. Dr. Joaquim Pou, Pbre., P. Joan Gallifa, Teatí, D. Joan Massana, Oficial, D.
Salvador Aulet, Corredor de Canvis, D. Joseph Navarro, Sots-tinent, D. Julià Portet, Es-
parter, D. Ramon Mas, Fuster, i D. Pere Lastortras, Serraller van ser traslladades i dipo-
sitades en una dependència-arxiu el 15 d’octubre de 1815. A la reixa de la capella hi ha un
marc de ferro amb la glosa dels màrtirs. Aquests vuit patriotes van ser sentenciats a morir
a mans de les tropes franceses al juny de 1809, a la Ciutadella.

Les seves restes van ser dipositades a aquesta capella de St. Gabriel al 1909 –en complir-
se el centenari de la seva mort, tal com mostren els escuts que sostenen els angelets dels
costats de les tombes– en quatre urnes situades als laterals de la capella, obra de l’arquitec-
te August Font, i sota el mandat del Bisbe Joan Josep Laguarda. A l’altar hi ha, sota cobri-
cel de pedra treballada, la sagrada imatge de Jesús crucificat davant de la qual van passar
les seves darreres hores aquests respectables Màrtirs de la Independència, abans de morir
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ajusticiats. Al fons de la capella hi ha un vitrall amb els escuts dels “nadals” i les dues dates
ja referides. L’altar va ser beneït pel Bisbe Laguarda el 22 de juny de 1911.

Aquestes restes romanen en dos grans nínxols per banda, i contenen dos sepulcres cadas-
cun. Tenen gravats a la tapa els cognoms de les víctimes, i l’escut del seu  “nadal” (sic). Pos-
teriorment s’hi van col·locar les estàtues de la FE i la PÂTRIA; hi ha una bella i concisa
inscripció al fons de cada nínxol

La Capella nº 12 va ser dedicada a Sta. Eufrosina (des del 4 de setembre de 1382-??), per
Pere Safont, Mercader, en honor a la patrona de la seva filla que es deia així, i el Capítol a
26 de febrer de 1722 va autoritzar a D. Pere Màrtir Pons i Llorell per fer un Vas a la cape-
lla de Sta. Eufrosina i St. Maure “en que vagava la terra”. La sepultura figura al pla, al cos-
tat de l’Evangeli, i al peu de la inscripció hi ha un escut bessó culminat per un capell de ca-
valler. A la paret, al costat de l’evangeli, hi ha una placa en què consta el nom i la data de
la fundació; hi ha una monografia de Jesús i l’escut del tal Safont en una placa a la paret, al
costat de l’evangeli.

D. Jaume de Pons va demanar llicència per a enterrar els descendents de D. Pere de Pons
i se li va concedir un Vas a 15 juny de 1753, que és al costat de l’Epístola, i al peu de la ins-
cripció hi ha l’escut de la família, i la monografia del Crist amb l’Alfa i l’Omega encapçala
la inscripció.

Al centre de la capella hi ha el vas de Gabriel Vila, Flassader, 1717.

Aquesta capella va fruir de la devoció de Tots els Sants (1911-??), i actualment hi és invo-
cat St. Ramon Nonat, St. Joaquim i Sta. Anna.

La Capella nº 13 va ser dedicada a St. Pal·ladi (1384-??). Va ser fundada, aquesta capella,
per Guillem Oliver, notari del Rei, al s. XIV, i a la part alta de la paret hi figura l’escut, on
hi ha un “oliver”.
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Al centre de l’entrada de la capella hi ha la llosa funerària de Guillem Oliver amb el seu
escut a cada angle. Amb el temps la propietat de la sepultura va passar a la família Atxer i
el seu escut –consistent en una atxera– és al centre dels escuts dels Oliver; l’escudet dels
Atxer porta una inscrpció que diu

VAS DE ATXER

La família Atxer era oriünda de Camprodon i quan va residir a Barcelona, en tenir dret a
aquesta sepultura, van fer gravar diverses figures d’atxes, però mai el cognom; el darrer en
ser-hi enterrat fou al 1753. Va ser al 20 d’octubre de 1788 en què n’Antonio Atxer i
Andreu va suplicar al Capítol llicència per esculpir-hi “el nom i apellido” i declarar la se-
pultura pròpia de la família Atxer i successors.

La llosa sepulcral de les famílies Guillermo Cesfonts, canonge i Arnaldo de Canyelles, mer-
cader, ocupa el lateral esquerre del pla d’aquesta capella amb els escuts respectius, consis-
tents en dues fonts brollant aigua i una esvelta canya.

A la part alta de la paret, a la dreta, hi ha un ganxo on es penjaven les sogues amb què s’ha-
vien ajusticiar els reus; el poble solia acudir-hi per retallar-ne bocins que els guardaven com
amulets.

La tribuna o cor servia, al 1741, per als músics quan es celebrava la festa de la Puríssima.
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Al 1913 va cessar el culte en aquesta capella i aleshores va ser dedicada pel Capítol com a
dependència del Cicerone de la Catedral, càrrec que al 1916 era confiat a Enric Badia.

Actualment hi té seu la Llibreria i, per tant, és exempta de culte religiós.

La Capella nº 14 tenia entrada per la petita porta amb reixa, avui encara existent, i roman
oculta a l’observació pública des que s’hi construí l’escala d’accés al sobre-claustre i és el
pas obligat d’entrada a la Sala de la Mercè. Va allotjar les devocions de St Bartolomé i Sta
Isabel d’Hongria. De 1562 a 1578  s’hi entrava per la capella nº15. A partir de 1578 va ser
la Sagristia de la capella de la Puríssima Concepció.

Avui allotja l’Estació Transformadora nº 3064 que subministra energia elèctrica a la Seu i
la seva rodalia.

La Capella nº 15 havia allotjat la devoció de St. Felip i St. Jaume, el menor (1431-??).

Va tenir l’advocació de la Puríssima Concepció (1566-1847), i s’hi va venerar St. Pacià, a
principis del s XX.

A una i altra paret laterals hi van haver les urnes de marbre blanc, amb corona reial, que
fins el 15 d’octubre de 1998 van contenir les despulles de reis i prínceps que s’han detallat
a la pàg 24; aquestes despulles havien estat salvades de l’arruïnat temple  dels Frares Me-
nors. Sota les urnes resten unes làpides amb els regis noms i les dates de la traslació, el
1852, durant el regnat d’Isabel II.

Avui la capella és dedicada als 930 Religiosos Màrtirs de la Guerra Civil (1936-1939). Hi
ha menció específica al bisbe Manuel Irurita i Almandoz, assassinat el 1936.

La Capella nº 16 havia estat la capella del Corpus Christi, però
sense especificació de les dates. També s’hi havia venerat, per
espai de quatre segles, la imatge de la M. D. de l’Alegria o de
la Llet. Hi ha llosa sepulcral de D. Francesch Sagrau, botiguer,
de 1432 i als dos caps de la llosa hi ha l’escut de la família,
format per uns graons o escala

Avui aquesta capella allotja la Pabordia de la Seu i això fa que
només es vegi una part de la llosa.
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La Capella nº 17 va ser la de St. Benet i avui s’hi venera Santa Rita, i els vint-i-dos de maig
de cada any les fadrines barcelonines hi acuden a suplicar els seus favors i li lliuren les per-
fumades “roses de Santa Rita” com a penyora.

A 1447 el Canonge Portella va fer lliurament a l’Obra de “11.000 sueldos”. A les parets
d’una banda i altra hi ha uns escuts caironats amb un portal.

Dintre d’aquesta capella fa segles disposà de sepultura la noble família de Taverner, senyo-
ra del castell de Montornès del Vallès, i de la casa senyorívola dita vulgarment Torre Ta-
vernera, de Vallromanes.

Al 1659 va ser sepultat, en son propi vas, el Canonge D. Josep Taverner. No va prosperar
el desig de la Comtessa de Darnius de retirar els escuts anteriors i posar-hi els seus; no obs-
tant això hi ha una llosa dels Comtes de Darnius.

El Capítol va autoritzar a  5 de desembre de 1814 l’enterrament del pare del Canonge
Fivaller, que havia romàs enterrat a Figueres, a dita capella “a la distància de l’altar previn-
guda per les rúbriques”.

És molt probable que aquesta sepultura fos l’últim enterrament ocorregut al claustre. La
làpida queda oculta sota l’estora de la capella.

La Capella nº 18 va ser dedicada, des de 1505 a 1782, a St. Josep. Després va ser de la Vi-
sitació.  Des de 1892 és dedicada al Sant Crist de l’Empar i St. Ignasi de Loyola.

Aquesta capella, quan era dedicada a ”Sant Joseph”, lo magnifich Joan Carbonell, doctor
en quiscún Dret, i ciutadà de Barcelona,  hi fundà el personat de St. Joseph el 20 d’agost de
1538. A la làpida, situada a la dreta del pla, consta com de Misser Matheu Carbonell 1505.
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A l’altre costat hi ha la làpida del noble Sebastià de Miralles, donzell (denominació de
membre inferior de l’estament militar, en català antic dit donsell). L’escut és format per dos
elements idèntics possiblement dos “miralls”, fent al·lusió al cognom.

La Capella nº 19 va ser de la Puríssima (1494-1566); al s. XVI va ser de la Mare de Déu de
Montserrat, i al s. XVII de St Bartomeu i Sta Elisabet. Actualment s’hi venera la M. D. de
la Penya

El 24 de gener de 1624 Pere Benet i Roca, flequer, va obtenir llicència per a fer un vas o
carner a la capella de St Bertomeu i Sta Elisabet, però hi ha una confusió de dates  entre
1618 (tal com consta en la làpida) i 1624 (data de la concessió) que no deixa clar quan va
començar aquest usdefruit.

En els dos escuts ovalats, un a continuació de l’altre, hi ha sis pans, i una roca amb una
pera al cim, invertida, en al·lusió a l’ofici, el cognom i el nom del propietari.

Als laterals hi ha uns bancs de fusta que al respatller llueixen els mateixos escuts, daurats.
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La Capella nº 20 va acollir la devoció a St. Sebastià i Sta. Tecla, de 1480 a ?? Avui s’hi ado-
ren Sta. Teresa de Jesús, St. Jordi i St. Jaume.

Segons alguns textos de començaments de segle es confirmava que al pla de la capella hi
havia la llosa del Canonge Joan Andreu Sors, de 1497, el qual havia pagat un retaule –obra
de Jaume Huguet– que havia estat un dels millors de la catedral. Contenia la representació
dels patrons; al guardapols i a la llosa hi havia l’escut de dit canonge, originari de Can Sors,
d’Alella. L’escut, consistent en una rosa, coberta per un compàs i dues cometes als angles,
prestava confusió amb el dels Mestres d’Obres.

A 23 de setembre de 1951 el retaule, la reixa, l’altar, els bancs amb respatller i la llosa fu-
nerària van ser traslladats a l’interior de la seu, a la capella de l’Immaculat Cor de Maria.

La Capella nº 21 havia estat dedicada a la Visitació de la Verge per Sta. Isabel. Acualment
és dedicada a St. Josep i a la Mare de Déu del Bon Part, amb un retaule del s. XVI. Al pla,
a l’esquerra hi ha un llosa amb un escut ombrejat per un capell de cavaller que encapçala la
inscripció

VAS DE FRAN
CISCO ROS CAVALLER
Y DELS SEUS  ANY 1689
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al camp d’aquest escut hi ha, esbiaixada, una randa de roses i un estel, a dalt i a baix; dins
una tarja, el crani i la cruïlla, i una cinta amb la llegenda MEMENTO MORI; la inscripció
és sota la tarja.

*   *   *

Acabat el recorregut de les capelles del claustre ara cal procedir al detall de les diferents
tombes, sepulcres, osseres, fossanes, sarcòfags o vasos sepulcrals. Tot i que n’hi ha una
bona quantitat, es topa amb la sorpresa que intrínsecament de Gremis –motiu d’aquest tre-
ball- n’hi ha pocs, i encara molts d’ells malmesos, trencades les làpides, o substituïdes per
lloses de ciment, sense indicador del beneficiat predecessor.

La Capella nº 22 va ser dedicada des de 1268 fins a un temps imprecís a Sta. Maria, Sta.
Quitèria, Sta. Úrsula, Sta. Àgata, Sta. Digna, Sta. Benigna, Sta. Agonilla, Sta. Lefana i de-
més Santes Verges.conegudes per les Onze Mil Verges, de les que, per antonomàsia, la més
popular va ser Sta. Úrsula. Avui recau l’adoració en Sta. Llúcia.

Aquesta capella havia estat una ermita d’estil romànic i anterior a la gran basílica. Va orde-
nar la seva edificació el bisbe Arnau de Gurb. En construir-se el claustre es va haver de sa-
crificar l’absis, i es va fer una entrada des del claustre, amb el que hi va quedar integrada al
1431.

Al 1681 es va acabar la façana amb una espadanya de dos arcs, que té dues campanes, una
del 1842 i l’altra de 1851.

Al carrer del Bisbe hi havia hagut una porta que va ser cegada al 1821. N’és un vestigi l’Ag-
nus Dei en baix relleu, en forma semicircular, que hi ha a la paret.

A la porta dels peus de la capella  hi ha un timpà amb una tela pintada per Joan Llimona a
1901, i actualment en molt precari estat.

Al s. XVI va augmentar molt la devoció a Sta. Llúcia que tenia altar secundari i a partir
d’aquí la capella es va anomenar progressivament amb el nom d’aquesta verge i màrtir,
com és coneguda actualment.

Dintre de la capella de Sta. Llúcia hi ha l’arcosoli 22.1 a honor del bisbe Arnau de Gurb. El
sepulcre de tan gran prelat, fundador d’aquesta capella, va ser restaurat el 1891, ja que en
haver estat ocultat es va desmillorar molt, i avui es pot apreciar en les seves més pures lí-
nies. La llosa del bisbe Arnau de Gurb, que va presidir l’Església de Barcelona des de 1254
fins a 1284, és suportada per vuit columnes que la sostenen  i que mostra en baix relleu
l’estàtua del prelat, de grandor natural, amb els hàbits pontificals. És possible que primiti-
vament el sepulcre tingués una altra disposició, i que la gran llosa tanqués directament la
sepultura del prelat. A dalt de l’arc hi ha una petita i antiquíssima imatge de la Verge Maria,
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i és sabuda la ferma devoció del bisbe Arnau que era un defensor de sa honorificència. Al
fons de l’arc hi ha dos angelets que guarden la inscripció funerària. Aquesta inscripció
porta una llegenda pintada amb lletres d’or i de traç ojival, entre els mentats angelets.
Aquests són de factura antiga, i porten incencers, un d’ells trencat.

A la paret del costat de l’evangeli hi ha un bell sepulcre (22.2) de marbre blanc sostingut
per dos lleons. La inscripció gravada al davanter té per marc l’escut del Canonge Francesc
de Santa Coloma, que va ser rector de l’església de N. Sa. del Pi; aquest escut consisteix en
una coloma. Damunt del sepulcre i constituint el fons del nínxol hi ha un baix relleu que
representa un artístic calvari.

Al dessota hi ha el sepulcre 22.3  que correspon al cavaller Jaufret de Santa Coloma. Al
centre de la llosa funerària hi ha gravada la figura d’aquest militar; conté un escut en què hi
ha una coloma, i un altre amb tres peixos.

La llosa sepulcral 22.4, a terra, és el vas de

EMANUEL TORRAS,
FORNER I DELS SEUS. 1733.

Després de la inscripció, i dins d’una tarja, hi ha dues torres i entremig una pala de forner
vertical, amb tres pans.

La llosa 22.5 és el

VAS DE FRANCESCH
ROCA, FLAQUER. Y

DELS SEUS.
AÑ 1754.
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Hi ha al peu de la inscripció una roca i sota d’aquesta una pala amb tres pans. Al 21 de
març de 1754 lo Capítol accedí a la petició que li feu Francesch Roca y concedí territori a
la capella de Santa Llúcia per fer el vas y sepultura per a ell y els seus”, donant a l’efecte la
caritat corresponent.

La llosa 22.6 correspon al Dr. LEOPOLDUS PADRELL PBº. Després de la inscripció hi
ha gravat a la llosa un canó sostingut per una forca i a la boca té dues L. Això simbolitza el
“pedrer” o arma d’artilleria que es feia servir per tirar metralla, però sobretot pedres; aquí
equival al cognom de Pedrell.
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La llosa 22.7 pertany als BASTAIXOS DE
LA PLAÇA NOVA DE LA MARE DE
DÉU DE LA VICTÒRIA. 1771. A la ins-
cripció hi ha un baix relleu que consisteix amb
dos bastaixos que porten un embalum lligat a
una barra i el sostenen a les espatlles.

El vas 22.8 conté una llegenda que diu
AQUEST ÉS LO VAS DE MESTRE IOAN
BERRAT SIRURGIÀ I DE ISABEL BE-
RARD MULLER SUA I DELS SEUS
1547. Sota la inscripció hi ha, en un baix re-
lleu, un crani envoltat per quatre fèmurs en
forma de quadre, i un objecte tal volta al·lusiu
a un instrument de cirurgia.

El sepulcre 22.9 té una llegenda que diu VAS
DEN TONI DE LA MATA BADELL DE
LA PRESENT SEU Y DELS SEUS. Al da-
munt de la inscripció hi ha, dins d’un escut
ovalat, una mà que estreny una branca de
mata, al·lusiva al cognom d’aquest porrer o
“viadell”, que al 1600 encara ostentava
aquest càrrec.
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La llosa 22.10 té una llarga llegenda que diu

JOANNI MICHAELI DE YNDART
REGII PRESTANTISSIMI ORDINIS

CAROLI III·CRUCE SIGNATO
SUPREMO TOTIUS CATHALONI

DE ADMINISTRATORI QUI MAXIMA
MUNERA INDEFESSO LABORE

GESSIT ATQUE EA QUA SEMPER
PIETATI VIXIT BARCINONE
OBIIT DIE XIV FEBRUARIT

ANNI MDCCLXXXXVII
MATRONA DE URRUTIA ET YNDART EJUS

FIDELISSIME CONIUX
H. M. P.

Encapçala la inscripció un escut nobiliari en marbre blanc guarnit amb bandera; el camp
de l’escut està gairebé esborrat del tot.

La llosa 22.11 pertany a un cognom Òliba; sota la ins-
cripció hi ha, dins d’una tarja, una òliba que reposa da-
munt d’un tronc d’arbre.

La sepultura 22.12 conté la fossana del Notari IOSEPH
I ANTONI CASSANI i de MARGARETAE
FRIGOLA ET LLORDAT 1756. Aquesta làpida rica-
ment guarnida  conté un escut de cavaller amb un motiu
principal que és una creu i que ocupa el centre de la llo-
sa. Al seu peu i abans de la llegenda hi ha el crani amb la
cruïlla al mig de la data. És la llosa més ornamentada de
totes les que ocupen el sòl de la catedral i el claustre.
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*   *   *

Tornant al claustre i just al costat de la porta de la capella de Santa Llúcia, i en lloc elevat,
hi ha l’arcosoli 23 dedicat a Antoni de Tallander (mossèn Borra); està llindat amb un arc
ojival lobulat, i conté la figura jacent, monument fet de bronze.

Pròpiament pertanyia a la família Tallander la qual tenia un carner al sòl del passadís del
claustre, “sota de dit monument”.

Manuel de Bofarull, arxiver del “Reyal” de la Corona d’Aragó, en la Memòria Tres cartas
autógrafas e inéditas de Antonio Tallander, mossén Borra, llegida a 1893 en Reyal Academia
de Bones Lletres diu que era un dels servidors que més complagué amb les seves bromes i
acudits els reis Martí l’Humà, Fernando de Antequera i Alfonso V. Cuidava d’organitzar
les recepcions i festes diplomàtiques que requeria la Cort. Que el tal Tallander devia haver
estat un personatge popular ho demostra que va tenir un carrer batejat amb el nom de
“Mossèn Borra” als voltants del que avui és el carrer Elisabets, a Barcelona.

El monument funerari és envoltat per un dosseret de pedra; al centre hi ha l’escultura del
mossèn i al mig, a la part alta hi ha el bust de la Verge Maria amb el Nen al braç. Als cos-
tats de la Madona hi ha els escuts de Tallander i de Collell, que era la seva muller, Agnès
Collell. (L’escut de la família Tallander també es pot veure, al terra, a la sepultura 68 ja que
havia pertangut a aquesta família). Al voltant de l’escultura, formant sanefa, hi ha una ins-
cripció amb el nom i l’any M·CCCC·XXX·III.

Cal fer unes matisacions respecte aquest monument ja que la seva història ofereix confusions
pel que fa a l’últim període de la vida del tal Tallander. Encara que digui que la sepultura “facta
fuit” en 1433 s’ha d’entendre que aquest any va ser construïda la planxa metàl·lica i gravada la
data; en aquests temps mossèn Borra residia  a Nàpoles. D’aquí va tornar a Barcelona a 1434.
Les característiques del monument i la data permeten creure que es van elaborar a Nàpoles.

El 14 de juliol de 1440 l’honorable Capítol atorga a “mossèn Anthoni Tallander (a) Borra,
Cavaller, que pogués fer vas ab tomba sobre lo portal de les Vergens qui hix dins les claus-
tres e lo dit mossèn promet pagar a la dita Obra de la Seu CC (200) florins, (100 al comen-
çar i 100 a l’acabar). Pera’l carner que hi ha al pla al peu del dit monument, en 1441 l’Obra
paga I (un) sou pera una baga de ferro, qual baga o anella seria pera alsar y posar la llosa
“.

Al testament atorgat en 1443 per Tallander disposa que siguin gravats sobre el seu túmul el
seu escut “ab sos signes”.

Mossèn Borra va morir a Nàpoles a 1446 on se suposa que va rebre sepultura provisional.
Al 28 d’agost de 1447 va tenir lloc l’enterrament de la seva muller Agnès Collell al carner
del sòl on havia elegit ser-hi enterrada.
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El 27 d’agost de 1448 consta a l’Arxiu la celebració de cos present de Mossèn Borra. No
es pot confirmar que les seves despulles reposin al carner que hi ha a la Seu per més que hi
digui “hic jacet Dominus Borra”.

Al pla de la Sala Capitular (Museu) hi ha la sepultura 24 del canonge ardiaca Lluís Desplà
coberta amb una magnífica llosa de marbre blanc, que té la figura en baix relleu d’aquest
canonge investit amb els hàbits del cor. La llosa és ornada amb una sanefa d’estil plateresc
amb repeticions del seu escut episcopal. Aquesta tomba havia estat emplaçada a l’antiga
Sala Capitular, que al 1677 es va destinar a la capella de Sant Oleguer.

Lluís Desplà d’Oms va ser capitular meritíssim i en ocasió de quedar vacant la Seu de
Barcelona per l’òbit del bisbe Pere Garcia (1505) el Capítol va elegir el canonge Desplà per
a Prelat de la diòcesi de Barcelona. Ell va refusar la mitra perquè en aquella època el patro-
nat pertanyia al Rei d’Aragó.
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+ LUDOVICO·DESPLANO·ARCHIDIAC-
CANONICO·BARCI·PLV·MUNERIBUS·

STRENVE·GESTIS·ANNO·LV·IN·EC
CLESIA·TRANSACTO·MAXIMO·OMNI

VM·LVCTV·OBIT·VI·FEBRUARII·M·
D·XXIIII·VIX·A·LXXVIIII·M·II·D·X·
F·GRALLA·ET·DESPLANO·NEPOS·
EX·SORORE·FACIENDVM·CVRA

Aquesta làpida va ser feta fer l’any 1539 pel seu nebot Francesc Gralla i Desplà a l’escultor
florentí Girolamo Cristoforo.

El canonge Desplà va convertir la Casa de l’Ardiaca en palau senyorívol. Al 1490 va fer
pintar una taula de “La Pietat” pel pintor cordovès Bartolomé Bermejo on figura la seva
imatge com a donant.

Segons la descripció original “a lo alt de la pared entre la porta de la capella de St. Oleguer
i la porta de la Sala de la Caprevació” hi ha l’arcosoli 25  que conté el sepulcre del canonge
Francesch Desplà, que ho va ser de diverses catedrals. És una representació sostinguda per
dos lleons i a la tapa hi ha l’estàtua jacent de dit capitular investit amb la capa pluvial i la
insígnia de “capiscol”. Al davant entre dos escuts iguals d’aquest Prebendat hi ha la inscrip-
ció funerària. En un temps es va pintar la paret del fons del nínxol i encara queden vestigis
d’un passatge de la passió de Crist.

Consta que aquest sepulcre és del s XV ja que a 17 de maig de 1457 el Capítol va estar
d’acord en què l’hereu del xantre Francisco de Plà fes construir un túmul i la sepultura es-
culpida a la seva elecció.

La sepultura 26 és constituïda per sis vasos contigus, i
correspon als Beneficiats de la Catedral que constitu-
eixen des de 1479 l’insigne Col·legi de Sant Sever.

En 1638 es van transferir els ossos dels Beneficiats a
l’ossera oberta dins de la capella de St. Cosme i St.
Damià (Capella 1).

En algunes de les lloses sepulcrals hi ha treballat un
clau dins d’una tarja, que és l’escut d’aquesta corpora-
ció; amb això s’evoca el martiri de St. Sever que se su-
posa que va morir en clavar-li un clau al crani.
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La làpida 27 diu

VAS DE FRANCISCO
TORRENTS Y PARERA

SINTER Y TAPINER Y DELS
SEUS 1773

En la representació de la làpida hi ha una cinta i un xapí o xinel·la, alusiva a la seva activitat

La làpida 28 pertany a la Confraria dels Fusters, i porta una inscripció que diu

VAS DE LA CON
FRARIA DELS FV

STERS 1761

La inscripció és duplicada ja que correspon als dos vasos d’aquesta Confraria. Als passa-
dissos del claustre hi ha més laudes dels fusters, les nº 37, 61 i 77.

La làpida 29 fa referència a la Confraria dels Vidriers de Llum; aquest vas va ser construït
al s XVII ja que consta que el 15 d’octubre de 1605 l’Obra va rebre “3 lliures de la Confra-
ria dels Vidriers per haver-los-hi donat lloc per als confrares”. A les capçaleres hi ha les lle-
gendes

Després de cada inscripció hi ha un crani i una cruïlla, i als costats diversos objectes de vi-
drieria.

VAS DE LA CONFRARIA
DELS VIDRIERS

DE LLUM

OSSERA DEL VAS DE LA
CONFRARIA DELS VIDRIERS

DE LLUM
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El seu patró va ser St. Bernardí de Siena (20 de maig) tot i que posteriorment ho fos St.
Miquel Arcàngel (29 de setembre).

L’any 1459 van ocupar la primera capella dels sabaters a l’interior de la Seu. L’any 1661 la
capella de St. Miquel estava a càrrec dels vidriers, que antigament també l’havien tingut
com a patró, i el 1700 van proposar bastir-hi un nou retaule i per això volien que fos reti-
rat el sepulcre del bisbe Berenguer de Palou.

La làpida 30 correspon als devots de Ntra. Sra. del Roser.

VAS PER LOS DEVOTS
DE NOSTRA SENYORA

DEL ROSER

El Capítol a 24 de gener de 1721 va lliurar pedres de l’església per tal d’adobar les sepul-
tures de la capella del Roser, i és possible que es faci referència a aquesta sepultura ja que
en els llibres de l’Obra consta que a més de les sepultures comunes de l’Obra (58), de la
Puríssima (62) i la de Sta. Eulàlia (59), hi havia la del Roser.

La llosa 31 era de propietat privada de

VAS DE PERE CALSAPEU
CABELLERAYRE Y DELS SEUS

1725

Després de la inscripció hi ha un peu
dins d’una tarja.
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La làpida 32 era la d’un altre forner

VAS DE PERE GUITERAS
FLAQUER Y DELS SEUS

1725

i conté una pala amb tres pans.

La llosa 33  va ser de la família Mayolas i la inscripció diu

VAS DE CAYETANO MA
YOLAS FLEQUER Y DELS

SEUS  ANY 1747

Al peu de la inscripció hi ha una pala de forner amb tres pans.

Les làpides 34 i 35 corresponien als estrangers seculars i als eclesiàstics amb unes
inscipcions que diuen

VAS PER A LOS ESTRANGERS
SECULARS

VAS PER A LOS ESTRANGERS
ECCLESIASTICHS
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La làpida 36 va pertànyer a la Confraria del Sant Esperit

OSSERA DEL VAS DE LA
CONFRARIA DEL SANT

ESPERIT    1725

D’aquesta confraria no se n’han trobat antecedents, però es pot creure que havia de tenir
certa importància pel fet d’haver estat beneficiats amb aquesta ossera

La llosa 37 va ser dels fusters

VAS DE LA CONFRARIA
DELS FUSTERS CONCEDIT

...  Y REDIFICAT ...  17..5

hi ha un ribot al peu de la inscripció. L’any 1397 la seva capella és dedicada a St. Joan
Baptista (24 juny) i a partir de 1505 tenen com a patró a St. Josep, (19 març). Aquesta
capella va ser traslladada al segle XVII a l’interior, a l’absis; des del carrer es pot veure una
petita reixa emmarcada amb representacions d’eines de fuster i la data de l’any 1617.

Hi ha altres làpides d’aquest gremi al nº 28, 61 i 77.

La llosa 38 corresponia a un propietari privat

VAS  DE  JOAN  PAU
CORTADELLAS  Y
DELS  SEUS   1633

En atenció a la primera síl·laba del cognom a la inscripció li segueix el relleu d’un cor.
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La lauda 39 va ser de Joan Palau

VAS DE JOAN PALAU ME
RCADER Y DELS SEUS

A.D.  1571

Fent referència al cognom del propietari hi ha un palau en relleu dintre d’un escut. Aquest
escut és situat entre les lletres A.D. (ANNO DOMINI) i la data. A l’altre extrem del vas
hi ha un altre escut igual

La làpida 40 corresponia a una família de llinatge

VAS DE Dña MANUE
LA QUIJADA i VERDUGO

I DELS SEUS      1760

Damunt de la inscripció hi ha un
escut de cavaller format per qua-
tre quarters. Al primer hi ha un
lleó, al segon un castell, al tercer
un arbre amb un animal ram-
pant, i al quart una palmera.
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La làpida 41 va ser la de la sepultura de Dalmau Ros, mercader

VAS DE DALMAU ROS MER
Y

DELS SEUS
1701

al peu hi ha, en un medalló, treballades dues torres sobre unes ones; al damunt de cada tor-
re, i també entre les dues, hi ha una flor que tal vegada sigui una rosa al·lusiva al cognom
del propietari.

La llosa 42 era de Joseph Calvet. Aquest ciutadà té dues làpides, una al vas i l’altra a l’ossera

Dins d’una tarja hi ha un ca que fa referència a la primera sil·laba del cognom Calvet.

VAS DE JOSEPH CALVET
VALER Y DELS SEUS

ANY 1698

OSSERA DEL VAS
DE JOSEPH  ...
VALER ...
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La làpida 43 també té dues inscripcions al vas i a l’ossera.

segueix a la inscripció un crani i una cruïlla, dins d’una tarja.

La làpida 44 és la que ve a continuació i la seva llegenda diu

VAS  DE MIQUEL OLIVER
NOTARI E DELS SEUS

al peu de la inscripció hi ha un escut que té “un oliver” amb una estrella a cada costat de la
soca; aquest escut també està treballat a l’altra llosa que tanca la sepultura. El caràcter de
la inscripció és ojival, i podria fer referència a la concessió de vas feta pel Capítol  en 1430
a Jaumeta, muller que va ser del notari Miquel Oliver, i situada davant de la que va ser ca-

VAS DE LLUCIÁ
QUADRADAS  ASSA
HONADOR Y DELS
SEUS  ANY  1721

OSSERA DEL VAS
LLUCIÀ QUADRADAS
ASSAHONADOR
Y DELS SEUS 172...
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pella de St. Blai al s. XV. Aquesta capella  que és la titular de St. Pere in Cathedra, i on a
principis de nostre segle s’hi venerava St Jaume, és al costat de la porta de la Pietat. La se-
pultura de Miquel Oliver és al peu dels graons d’accés a la capella.

La làpida 45 és de n’Ignasi Solà

SEPULTURA
DE IGNASI

S · · · A
MESTRE SASTRE Y

DELS SEUS  ANY 1754

Aquest és un exemple dels inefables jeroglífics que tan els agradava representar a aquells
ciutadans; aquí el cognom és representat per un sol entremig d’una S i una A.

La làpida 46 correspon a un personatge de nom Rems

VAS DE JOSEP
REMS Y DELS SEUS

ANY 1773
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al peu de la inscripció hi ha dos rems que no fan referència a l’ofici de l’interfecte sinó al
seu nom; en la llosa que segueix hi ha un crani i dos fèmurs.

La llosa 47 correspon a un Notari Públic

D.O.M.
PVIGIENER

NOT. PUB  BA
R. ET SUORUM

1570

al damunt de  la inscripció hi ha, dins d’un escut, un
crani amb la cruïlla dels dos fèmurs.

La làpida 48 és la contigua i té gravat el que sembla un
medalló, al centre del qual hi ha el crani i un fèmur, en-
voltat per unes orles amb una llegenda en llatí; al final
de la tomba hi ha la inscripció que correspon al Notari
Michel Safont Cella i la seva esposa Montserrat, cons-
truïda dins dels anys 1600.

La làpida 49 conté un escut amb un animal semblant a
un ase i correspon al Notari Francesch Vidal.
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La làpida 50 consta de tres llo-
ses i conté una sanefa i al seu in-
terior hi ha un escut de cavaller
amb casc, i als quarters s’hi tro-
ben un ocell, una torre i dues fai-
xes amb tres flors de lis. També
hi ha una indicació Nº com si in-
diqués un número. No s’ha tro-
bat cap nom ni cap indicació del
seu propietari.

La làpida 51 havia pertangut a Si-
mon Brotons, corredor de colla, i
possiblement per aquest cognom a
l’escudet ovalat, al cap de la se-
pultura, hi hagi uns brots. Després
el Capítol el va transferir al ca-
nonge Dr. Joseph Vinyes. La ins-
cripció a la làpida diu:

VAS DE MARGARI
DA VINYES Y LLOPIS

Y DELS SEUS
ANY1732
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La làpida 52  exhibeix un escut on hi ha
la data de 1547 i que conté una falç,
una podadora, una rella, un “xapú” i
tres “catúfols”, eines pel que sembla
pròpies del cultiu del camp, i això faria
suposar que aquesta sepultura podria
pertànyer a un hortolà. A la làpida 57 hi
ha un altre escut semblant.

La làpida 53 és un tros d’una llosa fune-
rària que es va recuperar de la destruc-
ció de part de les sepultures d’aquesta
nau damnificades en treballar les pedres
de la façana. A començament de segle
era situada davant la capella 16 (del
Corpus Cristi, actual Pabordia).

Conté un escut amb un anyell pasqual
amb corona, i portant la tradicional ban-
dereta. Se suposa que va pertànyer a
Alienor Pasqual que va ser sepultada a
2 d’abril de 1560 “al vas del anyell da-
vant St. Benet” (capella 17). Novament
es va canviar d’emplaçament i ara és
davant la capella 15.
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La llosa 54 va ser de Joan Oliveras

IHS  XPS
VAS DE JOAN

OLIVERAS CAN
DELER DE SERA
FET EN LO ANY
MD  XXXX  VI

Davant de la inscripció i abans de la data hi ha un escut format per tres “olivers”.

La làpida 55 té un escut gravat on hi ha un crani i una cruïlla de fèmurs, i correspon a Joan
Bta. Damps (o Daps ?), mercader.

La làpida 56 era de Grau Dienberch  i al peu hi ha el crani i la cruïlla de fèmurs. Dit
Dienberch va ser sepultat a 21 de gener de 1688. Val la pena observar la diferència de da-
tes entre l’Arxiu de la Catedral i la llegenda de la làpida
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SEPULTURA
DEL MTRO DE CAMPO D.
GERARDO DIENBERCH
VANRHEMEN ENTRETE
NIDO CERCA DE LA PER

SONA DEL CAPITAN GENERAL
DE ESTE EXERCITO Y DE LOS SU

YOS: MVRIO A 20 DE OCTUBRE DEL AÑO DE
1688 A LOS 69 DE SV

EDAD

Referent a la làpida 57 vegi’s el que s’ha dit pel que fa a les eines dels hortolans a la làpida 52.

La llosa 58 és òrfena de dades

VAS  DE  LA  OBRA
ANY  1769

S’entenia per Obra l’estructura administrativa que regia el procés de construcció de la “fà-
brica” (edifici en construcció). L’Obra era formada pels obrers que eren dos canonges i dos
procuradors menors, i que eren qui tenien cura de la feina ordinària  i a més del registre de
comptabilitat i control de pagaments.

La llosa 59 és situada al pla interior entre la porta de Sta. Eulàlia i el claustre

VAS DELS CONFRARES
Y DEVOTS DE LA V. Y M.

STA EULALIA
PATRONA

DE LA PRESENT CIUTAT
DE BARCELONA  1718

L’abreviatura V. Y M. vol dir “verge i màrtir”.

La làpida 60  és una llosa negra amb un disc blanc; sense confirmació oficial i solament fent
cas de la rumorologia popular, sembla que era el vas per als escolans i potser algun capellà
sense càrrec.
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La làpida 61 correspon a la Confraria dels Fusters

VAS  DE  LA  CON
FRARIA  DELS

FVSTERS

al seu costat hi ha una altra sepultura amb igual inscripció. Altres làpides de la mateixa
confraria són les nº 28, 37 i 77.

La làpida 62 és de la Confraria de la Puríssima i està situada en lloc elevat de la columna
que hi ha gairebé davant de la primitiva capella de la Puríssima; ara a aquesta capella es
venera la M. D. de la Penya. Consisteix en un magnífic baix relleu amb la següent inscripció

CARNER · DE·LA·CONFRARIA·DEL·SENYOR
REY·SOTS·INVOCACIÓ·DLA·CONCEPCIO·DLA·MARIA

VERGE

És obra del s XV ja que en 1466 els confrares de la Puríssima van demanar al Capítol que
els fes un carner.

Al pla del passadís del claustre, entre aquest baix relleu i la capella de la M. D. de la Penya
hi ha una sepultura que als caps hi té gravat l’escut de les quatre barres que va pertànyer a
la confraria.
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La llosa 63 està molt desgastada i és difícil precisar el nom del propietari

VAS  ....
... PONS E DELS SEUS

al damunt i al final de la inscripció apareix un escut en el que hi ha un pont de dos arcs, en
clara referència al cognom.

La llosa 64 porta una inscripció que diu

D.O.M.
SALVATOR  BOERA

HVNC  BEATRICI
CARISSIME CONIVGI

AC SIBI SVISQUE
TRIMVLVM POSVIT
AN. S. N. MDXXXXI

Segueix un escut amb un bou al centre, que evoca el cognom.

La làpida 65 va ser d’un ciutadà de nom Pere Capú
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VAS DE PERE CAPU
NOTARI E DELS SEUS

QUE FINA LO PRIMER DIA DE ABRIL
ANY  MCCCC XXX VI

després de la inscripció hi ha un escut format per un capó en al·legoria del seu nom; igual
escut es troba repetit en la segona llosa de dit vas.

La làpida 66 fa referència a Francesch Mulnell

FRANCISCI  MVL
MELL  N.  P.. BARe

ET SVORVM

S’han trobat dues interpretacions de l’escut
d’aquest notari públic

- una diu una mula, una anella i tres torres

- l’altra diu un cavall, faixa amb tres motius ar-
quitectònics, una anella i tres pergamins enrot-
llats
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La llosa 67 conté un relleu de l’escut dels serrallers i això in-
vita a pensar que podria haver pertangut a un ferrer o ma-
nyà.

La sepultura 68 és de la Confraria dels Llogaters de Mules

La inscripció de la confraria està gravada en la llosa central de les tres que tenia la sepul-
tura de la família Tallander (dit Mn. Borra), i l’escut d’aquesta família és gravat a cada ex-
trem de la tomba. Aquest escut és igual al de la sepultura del mencionat Mossèn Borra (là-
pida 23). Podria ser que la família
s’extingís i la sepultura fos transferida a
aquesta confraria.

El Patró dels Llogaters de Mules (coneguts
aleshores per Mestres d’atzembles, bèsties
de càrrega) era Sant Antoni Abat, el dia 17
de gener. Aquest va ser el gremi dels mes-
tres que cuidaven del transport de merca-
deries i persones amb carruatges de tota
mena, a diferència dels traginers de la mari-
na que arrossegaven els llaguts i les xarxes
de la pesca cavalcant rossins. Els mestres
llogaters havien de fer fortes inversions, i
això feia que en fossin pocs, molt exigents i
considerats com a mestres rics. El gremi
s’havia format al 1666 i les seves Ordinaci-
ons són anteriors a 1720.

VAS DE LA CONFRARIA
DELS LLOGATERS DE

MULAS  ANY  1700

OSSERA DEL CO
MU

DELS
LLO

GATERS DE MU
LAS  1772
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La làpida 69 és una llosa que conté un escut amb corona, però sense antecedents.

La làpida 70 era de l’argenter Berenguer Roura

DEN  BNG  ROU
RA  ARGNTER

A cada extrem de la inscripció hi ha un roure.

Les làpides 71 llueixen unes tisores i podrien haver pertangut a la Confraria dels Sastres.
Les lloses que pertanyien a aquesta confraria van ser unes de les més damnificades en oca-
sió que entre 1887 a 1890 es va autoritzar als picapedrers a treballar els carreus, que havien
de servir per a la façana, a l’interior del claustre; la poca cura que sembla que s’hi va dispen-
sar va causar grans danys en el paviment amb el trencament i desmantellament de moltes
làpides allí existents. Sembla ser que algunes lloses trencades després es van aprofitar per
“tapar forats” i això ha fet que es trobin desordenats bocins de làpides que tenien gravades
les tisores característiques d’aquest gremi o que potser van pertànyer a la confraria.

El Patró dels sastres de Barcelona va ser St. Bonhome (en castellà S. Homobono) i la seva
festa es celebra el 13 de novembre.

Amb data 1 de novembre de 1871 hi ha una referència que fixa al passadís de Ponent, entre
la porta de Sta. Eulàlia i la capella de Sta. Llúcia, un vas de la Confraria dels Sastres que te-
nia gravada la data de 17.. . Podria ser que un bocí d’aquesta làpida és la que hi ha entre
les capelles 19 i 20  i en la que només es llegeix STRES i això fa suposar que podria haver
sigut dels sastres.
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La Confraria dels Sastres va ser fundada a l’església del convent de la M. D. del Carme, dels
carmelites calçats, sota l’advocació de Sta. Maria Magdalena. Possiblement ja existia al 1366 tal
com consta en una carta de l’Arxiu del Gremi en què assoleix algunes prerrogatives.

A la capella de Sta. Magdalena d’aquest Convent del Carme els sastres van tenir dipòsit i
ossari, i al costat de la capella cinc o sis sepultures. Les lloses sepulcrals tenien les tisores
identificatives del gremi. Actualment es pot veure l’escut d’aquestes lloses al Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya, Sala d’Art Gòtic.

El gremi dels sastres van tenir la casa gremial a la plaça de l’Àngel (aleshores del Blat), a
tocar del carrer Tapineria des de 1473 fins mitjan s. XIX en què va ser enderrocada.

La làpida 72 conté una doble llosa; les dues tenen gravades, cadascuna, tres targes, dues de
petites i una més gran. A les petites sembla que hi ha gravada una casa i com una ferradu-
ra, dintre de la qual hi ha el que sembla una estrella. Però no s’ha trobat cap anotació infor-
mativa.
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La làpida 73 era de Pere Tay Bolos

VAS  DE  P.  TAY
BOLOS  E  DELS

SEVS

després de la inscripció hi ha un bou dins d’un escut.

La làpida 74 va ser de Jaume Torra

VAS  DE  JAUME  TORRA
E  DELS  SEUS   1474

la tomba és coberta amb dues lloses. A l’ex-
trem d’una d’elles hi ha la primera línia
d’aquesta inscripció, i a la segona, l’última.
Al final de cada ratlla hi ha una torre dins
d’un escut.

La làpida 75 era del veler Domingo Vilomara

VAS  DE  DOMINGO
VILOMARA  VEL
ER  Y  DELS SEVS

ANY  1693

després de la inscripció hi ha una llançadora
que era, possiblement, el símbol del gremi
dels velers. Cal assenyalar que els velers eren
els manufacturers de vels i mocadors de
seda, tafetans i burates. Res a veure amb els
fabricants de veles per a embarcacions.
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La làpida 76 corresponia a la confraria dels sabaters i borseguinaires.

La llosa de l’ossera té treballat, al centre, el símbol de St. Marc i una sabata a cada angle.
Després d’aquesta ossera hi ha quatre vasos o carners als que, a cada extrem, hi ha gravat
“en bella tarja” la sabata o borseguí definitoris del gremi.

Aquestes sepultures es van obrar al s. XVI, ja que a 6 de maig de 1573 el Capítol, atenent
la suplicació dels sabaters, presentada el dia 2, va “senyalar el lloch condecent al cap dels
claustres per fer lo vas o sepultura per a los confrares sabaters”.

El Gremi de Sabaters és el més antic de la ciutat, i també  el més multitudinari. El gremi va
ser fundat a 1208 i instal·lat a Barcelona al 1211 a la Baixada de Viladecols nº 3 “piso
primero”  i després, al 1565, al carrer Corríbia. La façana i l’escut que van tenir en aquest
carrer actualment són a la plaça de Sant Felip Neri.

Al carrer Boters hi ha una placa a la paret de la casa del nº 13 amb la simbologia gremial;
aquesta casa va ser una donació per a l’organització dels sabaters, segons consta en un do-
cument de 19 d’abril de 1216 (aquest carrer es deia Forn dels Arcs). Aquesta placa conté
un relleu del s. XIV amb un lleó simbòlic amb “filecteria”, on es poden veure les primeres
paraules de l’evangeli de Sant Marc, i un parell de sabates.

El primer altar de St. Marc data de 23 de desembre de 1203 al claustre de la catedral romà-
nica (avui carrer dels Comtes), on hi havia sepultures de benefactors de l’obra, capelles i
un cementiri. L’altar es va traslladar el 24 de novembre de 1346 a la capella interior, que
actualment és la de St. Bernardí de Siena. Novament es va canviar al 1459 a la capella ac-
tual, i s’hi va consagrar l’altar, i és la que podem veure ara. Per tal d’indicar al poble la si-
tuació de la seva capella es va instal·lar un relleu amb un borseguí, simbol del gremi, al peu
de la finestra que dóna al carrer dels Comtes. Quan havien tingut la capella anterior, als
peus de la finestra hi havien dos escuts, amb quatre quarters, amb un tapí a cada quarter;
avui solament són visibles els contorns.
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La làpida 77 correspon als fusters. Es creu que la seva confraria ja existia a 1257 ja que
quatre dels seus Mestres pertanyien al savi Consell dels Cent dels Jurats.

El reglament del gremi dels fusters és un dels més antics i data de 1334. D’aquell mateix
any hi ha un Ban que estipula on havien de tenir emmagatzemada la fusta per tal d’evitar
incendis, i on havien de serrar-la, prop de la platja. Es pot creure que devia ser a l’actual
carrer de la Fusteria, aleshores dit dels Sarraïns. Al 1340 un altre Ban vedava serrar fustes
als carrers de la ciutat.

Els fusters van tenir Casa pròpia al 31 de gener de 1511 –i en van prendre possessió el 25
de juny d’aquell mateix any– al carrer dels Sarraïns. De ben segur que era degut al gran
nombre de Mestres fusters que hi tenien seu. En ocasió de la Reforma urbana aquesta casa
va ser enderrocada el 22 de gener de 1912. Al 1930 tenien la seva seu social al nº 18 del
carrer del Bot.

A 1397 tenien capella a l’absis, dedicada a St. Joan Baptiste Degollat i St. Josep, i el Capí-
tol els va atorgar dret a “cantar a la capella”, i al 24 d’octubre del mateix any els va assignar
“un lloc de reunió” a la Sala Capitular.
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A 1617 s’afegeix a aquesta capella una sagristia, i que es va engrandir a 1673. Tant la cape-
lla com la sagristia tenen sengles petites finestres amb reixes, que es poden veure des de
l’exterior. Tenen llindes amb les dates de 1617 i 1673, i uns relleus amb eines de fuster.

Una de les sepultures més antigues del claustre correspon al gremi dels fusters (és aquesta
77) ja que a 18 d’agost de 1436 l’Obra va rebre “35 florins per fer una tomba” i el Capítol
la va atorgar

L’escut del gremi dels fusters és de caràcter ojival “decaient al centre”, amb eines del ram.

A 30 d’octubre de 1505 es va lliurar la capella 18 del claustre i les sepultures 61, al Patro-
nat de St. Josep.

La Confraria dels Fusters era constituïda per dues branques:

- els fusters caixers que feien mobles; tenien la capella de la girola sota l’advocació de St.
Joan Baptista i St. Josep

- els fusters bosquers que feien sostres, portes i finestres; tenien capella al claustre (18) sota
l’advocació de St. Josep.

En nota de 8 de setembre de 1726 es construeixen unes sepultures (61) davant la capella
18, a causa de la destrucció de les antigues sepultures i que es va aprofitar per reedificar-
les.

A 26 de juny de 1782 el Capítol concedeix pel culte dels fusters la capella nº 21, a canvi de
la nº 18 que fins aleshores usufructuava.

La imatge de St. Josep que s’hi adora havia estat feta al 1767 per l’imaginer Bonifaci
Massó.

Al 1769 la confraria acollia entalladors, encepadors i arquitectes (que eren qui feien retau-
les) a Barcelona.

Són proberbials les meritòries obres que havien fet els fusters de la ciutat, entre elles al
1802 el gran pont de fusta entre el Palau Reial i la Duana (travessava el que avui és l’Av.
del Marquès d’Argentera). També és obra seva l’enteixinat del sostre de l’escala de l’antic
Palau del Lloctinent i que avui encara és a la vista del públic.

Entre finals del s. XIX i principis del XX, amb la col·laboració popular, van participar en
la construcció d’alguns Misteris del Rosari monumental de Montserrat.
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SINOPSI

LÀPIDES DESTRUÏDES, AL CLAUSTRE

Confraria dels Sastres (al 1871 va ser al Passadís de Ponent)
Confraria de St. Crispí i St. Crispinià (al 1871 al Passadís de Migjorn)
Confraria dels Mestres de Cases i Molers
Confraria del Cos Preciós
Confraria dels Argenters
Confraria dels Tapiners (al 1871 al Passadís de Llevant)

CONFRARIES SENSE REFERÈNCIA D’UBICACIÓ

Confraria de Sant Roc (1589)
Confraria de la Mare de Déu dels Desemparats
Confraria de la Mare de Déu dels Dolors
Congregació del Sant Crist de la Galera o de Lepant
Cofradia de Maestros Carpinteros

RELACIÓ D’OFICIS I CÀRRECS QUE HAN TINGUT O TENEN LÀPIDES AL CLAUSTRE,

Llogater de mules
Maestro de campo
Maestro sabater
Mercader
Mestre de cases
Mestre sastre
Negociant
Notari
Pagès
Parayre
Passamaner
Pescador
Rellotger
Sastre
Sinter-tapiner
Sirurgià
Tintorer de seda
Torcedor
Valer
Veler
Velluter
Vidrier de llum

Adroguer (o Droguer)
Argenter
Assahonador
Bastaix
Blanquer
Boter
Botiguer de teles
Brodador
Cabellerayre
Candelers de cera
Causidich
Comerciant
Correger
Daguer
Doctor en drets
Doctor en lleys
Doctor en medicina
Escrivà racional
Flaquer
Forner
Fuster
Hortolà
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TOMBES D’ECLESIÀSTICS I AFINS

Badell
Beneficiats
Beneficiats de la Catedral o Col·legi de Sant Sever
Bisbe
Canonge
Cavaller
Conde
Degà
Domer
Donzell
Estrangers eclesiàstics
Estrangers seculars
Mestre de capella
Mossèn droguer
Obra
Oficials eclesiàstics
Organista
Rector

Com a corolari vegi’s la relació de Gremis i Confraries representades al claustre de la Ca-
tedral amb el número de la situació

Confraria dels Fusters làpides 28, 37, 61 i 77
Confraria Vidriers de Llum 27
Confraria Sant Esperit 36
Confraria de Santa Eulàlia 59
Confraria de la Puríssima 62
Confraria dels Llogaters de Mules 68
Confraria dels Sastres veure làpides destruïdes
Confraria Sabaters 76
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CAPÍTOL III

CRONOLOGIA DE PATRONATGES I ADVOCACIONS

1 gener
SANT MOIXÓ o SANT MOIXANT

Patró dels qui han de treballar la pedra, especialment
en el subsòl: pouaires, minaires, i barrinaires.

SANT CONCORDI
wVenerat a Besalú.

Invocat per posar pau entre famílies i matrimonis
desavinguts.

2 gener
SANT GREGORI

Advocat pels pagesos contra les plagues d’insec-
tes al camp.

Invocat contra el fàstic derivat de la vista o del
contacte d’animals repugnants

SANT MACARI AVENTÍ
Venerat pels pagesos de l’Empordà.
Patró del gremi dels fideuers  (quan fou fideuer

feia uns fideus gruixuts dits macari i, més tard, ma-
carrons)

SANTA ALLIBERADA, SANT VAGET, SANT
PELUT, SANT ÓS, STA PAULA BARBUDA i
STA MÚNIA

(Cap d’ells reconegut al santoral). Protectors de les
persones peludes. Invocat pel creixement del pèl.

SANT VICENTÓ
Patró dels antics conductors de vehicles destinats

al viatge i transport de persones.

SANT DEFENSOR
Invocat en tot perill en anar de viatge. Invocat per

trobar bones posades. Invocat per la gent marine-
ra contra tota mena de perills de la mar.

3 gener
SANT DANIEL

Invocat per a obtenir notícies de familiars i amics
que vivien molt lluny.

Conciliador matrimonial (dels desavinguts); en
particular per fer tornar al bon camí els marits esgarriats.

STA GENOVEVA
Patrona de la capital de França.
Patrona dels cerers, especialment els que feien ex

vots de cera.

SANT ATANASI (o TANASI, o TANNARI)
Patró dels encarregats de guardar els presos a les

presons.
Invocat pels qui hi estaven tancats

5 gener
SANT SIMEÓ ESTILITA

Patró dels tollits o paralítics.

SANTA POLA
Invocada per les dones perquè les guardés d’és-

ser vistes quan es canviaven de camisa.

6 gener
ELS SANTS REIS

Advocats dels viatgers o caminants.
Patrons dels naipers (els reis de bastos, de copes

i d’oros representen els presents que varen fer a
Jesús; el rei d’espases representava el rei
Herodes).

Patró dels joguinaires.

7 gener
SANT RAIMON DE PENYAFORT

Patró (entre molts d’altres) de pescadors i gent
de mar. (Perquè a causa d’unes desavinences amb
el rei Jaume I ell va tornar a Barcelona navegant
damunt la seva capa i el manteu per vela; és cone-
gut com el miracle de la transfretació).

Advocat pels mercaders catalans perquè St
Raimon va influir el rei Jaume I per tal que els
mantingués el valor de la moneda.

Expatró de Vilafranca del Penedès. Patró d’advo-
cats i periodistes.

Fins el 1716 va ser copatró de Barcelona.

SANT JULIÀ
(Veure 27 agost). Patró dels saltimbanquis, mú-

sics, ballaires, mags i balladors d’ós i altres animals
ensinistrats.

Invocat pels caminants i viatgers, per tal de trobar
un bon hostal i un bon llit.

Patró dels captaires.
Patró dels qui anaven a cercar fortuna lluny de

casa o en terres estranyes.

SANT JOAN FRANCESC
Patró dels que feien estores.

10 gener
SANT GEM

Patró dels forners (abans que St Honorat).
Advocat de la gana (tant per fer-la venir com per

fer-la marxar).

11 gener
SANT ANASTASI

Patró del gremi dels tintorers de llana.
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SANT PALEMÓ
Invocat pels pastors d’alta muntanya per guarir el

bestiar del mal de melsa i, sobretot, per evitar el
contagi amb la gent.

12 gener
SANT NAZARI

(Veure 28 juliol). Invocat, arreu de Catalunya,
conta el foc i els incendis.

Invocat pels qui tenien algun defecte nassal, els
camussos, els nassuts, i els qui parlaven amb el nas.

13 gener
SANT FÈLIX DE NOLA

Patró dels gats (per demanar-li que no es tornin
rabiosos, no mosseguin, ni fugin de casa).

Invocat contra les febres i els humors picants.

SANT HILARI
Invocat per la gent de camp contra les serps.

15 gener
SANT MAURE, o MAURI, o MAURO

Venerat pels hortolans.
Patró dels calderers (contra el soroll, perquè St

Maure havia estat calderer i batia el coure sense
fer la més petita remor).

Advocat contra el mal de trencadura, el dolor i el
mal de llomadura.Patró dels candelers de sèu.

SANT PAU EREMITA
Venerat pels estorers (per bé que llur patró prin-

cipal era St Bernadí de Sena).

SANT BENET
Invocat pels terrissers quan havien de fer una

peça difícil i temien esguerrar-la.

16 gener
SANT HONORAT

Patró dels forners catalans (abans ho era St Gim).
Patró, antigament, dels moliners.
Invocat, a Mallorca, pel  mal de cap.

17 gener
SANT ANTONI ABAT

Patró dels animals que conviuen amb l’home,
especialment els de peu rodó, cavalls, mules i ases.

Patró dels pagesos i gent del camp, sobretot els
porquers.

Venerat pels cerers i cistellers; també els cande-
lers de cera.

Patró dels gitanos.
Patró del gremi dels llogaters de mules, dels tragi-

ners de ribera i dels bastaixos.

SANTA ROSALINA DE VILANOVA
Advocada per a les messes (temps de la sega).

18 gener
SANT FACI

Patró petit dels argenters (ja que la devoció popu-
lar era per St Eloi).

SANT ADAM i SANTA EVA
Patrons dels sastres i dels jardiners.

SANTA PRISCA
Invocada contra les febres i l’epilèpsia.

20 gener
SANT SEBASTIÀ

Patró dels pescadors de canya. (ell n’era un hàbil
pescador que causava l’enveja dels seus companys
i aquests, un dia que ell es banyava, li van asclar la
canya i amb les estelles en van fer uns dards amb
els que el van matar; la seva iconografia el mostra
despullat i moll, amb tres sagetes clavades).

Patró de la vila de Moià. Invocat contra la pesta i
els mals contagiosos.

Patró dels que elaboraven escombres i raspalls.
Patró dels gremis de cofrers i matalassers.
També patró dels que treballen amb feines relaci-

onades amb les armes, com perpunters i cotama-
llers i, per extensió, dels que treballaven roba de
punt.

També dels agullers.
Patró del barri dels Encants Vells. Fou copatró de

la ciutat de Barcelona.

21 gener
SANTA AGNÉS

Patrona de les pentinadores.
Invocada per les dones perquè els fés créixer

bona cabellera.
Patrona de les dones mostatxudes.
Invocada,també, per les dones perquè les guar-

dés de ser vistes nues (en canviar-se de roba o en
banyar-se).

Patrona de les dones que filaven.
Invocada pels jardiners.

22 gener
SANT VICENÇ o VICENS

Patró dels que treballen el vi, des dels que
conreuen vinyes fins els que el tasten o el traginen.

Patró dels teulers.
Patró del barri de Sarrià, a Barcelona.
Patró dels nens que van a escola, a la Val d’Aran.

EL BEAT FRANCESC GIL DE FREDERIC i
SANS

Advocat contra les febres palúdiques, o sia tercia-
nes i quartanes.

23 gener
SANT TROBAT

Venerat a Girona i invocat contra les quartanes
(febre que apareix cada quatre dies).
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24 gener
SANT FRANCESC DE SALES

Patró dels comunicadors i dels periodistes. (Ell va
convertir 72.000 protestants mitjançant uns pas-
quins que introduïa sota les portes).

Patró dels laics.

SANT ASCASSI
Invocat pels vells tarragonins quan passaven tribu-

lacions, per tal que els donés coratge i fermesa de
caràcter.

25 gener
SANT PAU

Patró dels espasers, daguers i llancers.
Advocat contra el mal caduc o d’espalma (espas-

me), o mal de Sant Pau.
Patró dels corders i espardenyers, a Valls.·
Patró dels bastoners.
Advocat de la confraria dels llauners i espasers.
Patró dels hortolans del portal de Sant Antoni,

(modernament el van canviar per St Abdó i St
Senen, venerat també pels hortolans del Portal
Nou).

Patró dels forcaires.
Venerat pels tapissers (s’ignora per quina raó).
Tots els nascuts aquest dia gaudeixen del do de

guarir les picades d’escurçó, de serp, d’escorpí, de
llargandaix, etc. mullant-los, només, amb saliva.

Invocat contra l’epilèpsia i el mal de St Pau (cai-
gudes de cavall, perquè ell en va caure quan encara
era  Saule de Tars, perseguidor de cristians).

26 gener
SANTA PAULA

Patrona de les vídues.
Patrona de les mocaderes (les dones que es cui-

daven dels budells -la moca- en la matança del
porc, o bé feien botifarres).

També de les marmanyeres, verdulaires i hortola-
nes (entre les quals abundava el nom de Paula,
que s’ha vinculat com a pageses).

Patrona de les fadrines del barri del Pedró.
Patrona i advocada de les puntaires de la costa.
Patrona dels vells guardaemprius i colomistes.

SANT ALBERIC
Advocat de la pesta de l’aviram.

SANT TITUS (o TET)
Patró dels menuts o desnerits.

SANT POLICARP bisbe
Venerat pel mal d’orelles (entre altres sants).
Venerat pel poble de Barcelona per la seva inter-

venció en les batalles de Montjuïc.

28 gener
SANT TOMÀS D’AQUINO

Patró dels estudiants. Invocat contra els perills i
les temptacions del sexe (especialment els que cer-

caven carreres sacerdotals per tal que els protegís
contra els perills i els atacs voluptuosos i luxurio-
sos).

EL SERVENT DE DÉU CARLEMANY
Venerat i invocat (com si fos sant) pels coixos, els

cecs i els mesells (insensibles al dolor).

SANTA GENTIL
Patrona de les esposes i filles de sabaters, i que els

ajudaven a la seva feina.

29 gener
SANT PERE NOLASC

Patró i advocat dels ciutadans honrats.

31 gener
SANT JOAN BOSCO

Patró dels editors, però també dels il·lusionistes i
gent de circ (ell va ser un tipus carismàtic i polifacè-
tic amb qui molts s’hi veuen reflectits; ell va ser
també saltimbanqui).

1 febrer
SANT RAMON DE FITERÓ

Invocat contra les tempestes i els llamps.

SANTA BRÍGIDA
Advocada de les dones velles, sobretot de les fa-

drines i vídues.

2 febrer
MARE DE DÉU DE LA CANDELERA

Patrona dels antics cerers.
Patrona dels confiters de Palma de Mallorca.

MARE DE DÉU DE LA LLUM
Patrona dels gremis de l’electricitat i fontaneria,

de Barcelona.

MARE DE DÉU DE LA LLET
Invocada per les dones lactants. Patrona de les

dides.

3 febrer
SANT BLAI

Patró de la gola.
Invocat per evitar i guarir tots els mals de la gorja i
dels rogalls (també Sant Llop).

Invocat pels cantaires i d’altres gents que havien
de cridar per raó de llurs oficis: corredors de coll,
encantadors i subhastadors.

Advocat, per terres itàliques, per guardar el besti-
ar de les escomeses del llop.

Venerat pels vells pellaires i blanquers. Patró del
guix, de les guixeres i dels guixaires.

Advocat contra el vent (els muntanyencs hi acu-
deixen durant les messes —temps de la sega— per
tal que no fes més vent que el precís per endur-se’n
la bulla i no el gra).

Invocat del blat, a la Terra Alta. Advocat dels alls.
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SANTA SEVERA
Patrona dels perruquers (que li demanaven força

feina).
Advocada contra les malalties del cabell i la seva

caiguda.

4 febrer
SANTA VERÒNICA

Venerada per les velles planxadores.

SANTS VIDAL, ZENON i FOLÍCULA
Venerats a Serrateix i pobles de la comarca.

5 febrer
SANTA ÀGATA

Invocada contra els mals dels pits.
Patrona de les dones, especialment les que crien.
Requerida contra els incendis i els perills dels

focs.
Patrona de les campanes i els campaners.
Advocada de la confraria integrada per les perso-

nes reials i la noblesa catalana distingida.
Patrona de les bugaderes i rentadores de riu (ofici

propi de les dones més lletges i de les fadrines en-
trades en anys).

Invocada perquè els guardés dels llops per els
que tenien oficis de bosc i muntanya, com carbo-
ners, picadors de bosc, bosquerols, pegaires,
rauters, xesclaires, esclopaires, traginers, pastors i
d’altres.

SANTA ÀGATA (o GETA, en aranès)
Patrona dels pastors de la Val d’Aran.

SANTA ÀGUEDA
Invocada per les dones, sobretot les casades.

SANT LLEONARD
Patró dels fussiners i fonedors (invocat,

especialment, per tal que els guardés de cremades
i de tots els mals que podien provenir del metall
roent).

SANTA CALAMANDA (una de les onze mil ver-
ges)

Venerada pels fills de Calaf.

6 febrer
SANTA DOROTEA

Advocada, per terres lleidatanes, contra les riua-
des i els estralls provocats per la rubina i els rius
sortits de mare.

Advocada de les flors i, per això, era patrona i ad-
vocada de les antigues ramelleres, precursores de
les floristes d’avui, i dels jardiners.

Advocada dels matrimonis novençants, que gau-
deixen de la lluna de mel.

SANT GASTÓ
Patró, antigament, dels bataners i moliners de

noc.

8 febrer

SANT JOAN DE MATA
Invocat contra el mal napolità, mal vergonyós o

lucs (sífilis); per aquests mateixos mals també s’in-
voca la Mare de Déu de la Creu Alta (que no se
sap on es venera).

SANT PAU DEL PA
Patró (a més d’altres sants) dels forners i els que

fan pans; invocat quan hi ha escassetat d’elements
panificables.

Invocat per les dones que pastaven.

SANT JERONI EMILIÀ
Protector del personal dels hospitals, dels asils i

cases de caritat.

9 febrer
SANTA APOL·LÒNIA

Venerada contra el mal de queixal i dents.
Patrona del gremi dels dentistes.
Invocada per les dones amb marits geniüts. (A

causa de la iracúndia del seu marit ella va marxar
de casa i va ingressar al convent de les Domini-
ques; una visió del sofriment de Jesucrist la va fer
tornar a casa seva i el seu marit la va rebre amb
dues plantofades tan fortes que li van fer saltar
tots els queixals i les dents de la boca; d’ençà
d’aleshores ella només va poder menjar truites).

Patrona de les monges dominiques, del convent
de Mont-Sió.

10 febrer
SANTA ESCOLÀSTICA

Patrona de la pagesia menorquina, que l’advo-
quen contra la pluja.

Invocada per les dones casades amb un vidu.
Patrona dels vells taverners.

SANT CARALAMPI
Invocat contra la pesta, per terres lleidatanes, i,

sobretot, contra els mals aires i els vents contagio-
sos i infeccions portadors de mals als homes i als
conreus.

12 febrer
SANTA EULÀLIA

Patrona de Barcelona i de la seva Catedral.
Advocada (juntament amb la M D de l’Aigua)

dels pouaires i escurapous.
Patrona del barri del Pedró, a Barcelona.
Advocada de la gent de mar, sobretot dels tragi-

ners de mar que transportaven mercaderies per
via marítima.

Venerada pels veïns del carrer Espaseria.
Patrona dels mestres boters (en recordança d’un
dels martiris).

Patrona, també, dels mestres picapedrers i dels
molers; també dels mestres de cases.

Patrona de les velles bugaderes d’ofici i de les ren-
tadores (que no eren ben bé bugaderes d’ofici).
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Invocada, antigament, per la disenteria (aquesta
invocació ha caigut en desús).

13 febrer
SANT BENIGNE, MÀRTIR

Venerat pels tintorers. Patró dels bataners.

14 febrer
SANT VALENTÍ

Invocat per les mares del Pla de Bages perquè
faci parlar aviat, clar i de pressa llurs infantons.

Invocat per les fadrines i vídues de Manresa (en
la imatge del sant a l’antic monestir romànic de
Sant Benet) perquè els fes trobar un bon casador.

També les mullers que no vivien amb prou harmo-
nia matrimonial.

Patró dels caçadors d’ocellets (coneguts popular-
ment moixoners).

Patró dels estafadors, malpagadors, trampistes i
enredaires.

Venerat a Ribes de Fresser.
Invocat a molts indrets d’Europa pels costums ga-

lants que conviden a l’aparellament i al festeig (el
prevere Valentí va sofrir el martiri perquè casava clan-
destinament els joves enamorats i així defugia l’ordre
de l’emperador Claudi II que reclamava joves solters
per la guerra perquè eren més enardits).

SANT ANTONIET
Patró dels aprenents de mestres de cases.

16 febrer
SANT HONEST i SANT REPELIÓ

Invocats per la protecció dels fruits de la terra
(quan són avançats i prop de la collita).

SANT ARNAU o Sant Arnús
Patró dels constructors d’instruments de corda.
Advocat del vent, i de les claus i panys (perquè te-

nia la clau de la porta del vent).
Patró dels tocadors de guitarra i violí i, en gene-

ral, dels músics d’instruments de corda.
Advocat dels que havien d’intervenir i guardar

diners i claus d’altri, sobretot els mestres de claus
o clauers.

També reclamat pels usurers i els que deixaven di-
ners a guany.

19 febrer
SANT GABÍ

Invocat contra les malalties llargues i penoses.

20 febrer
SANT MAURICI PRUETA

Patró dels tintorers, en general i, especialment,
dels tintorers de drap.

21 febrer
SANT MACIÀ

Advocat contra la falsedat i la traïdorïa.

23 febrer
SANT POLICARP

Invocat contra el mal d’orella.

25 febrer
SANT SEBASTIÀ D’APARICI

Venerat per la gent de l’ofici de carreters (com-
plementari de St Antoni Abat que era advocat de
les cavalleries).

27 febrer
SANT BALDOMER

Patró dels captaires i pidolaires.
Patró dels manyans (després passats a St Eloi).
També dels ferrers de tall.
Venerat pels serrallers de Manresa.
Patró del general Espartero.

28 febrer
SANTA GUIVERADA

Patrona i advocada de les serventes de capella
(majordones).

1 març
SANT ALBÍ

Patró del vi, pels camperols del Rosselló

SANT SEMPRONI
Advocat dels pescadors de canya.

SANT MIG (segons la càustica popular)
Patró dels bornis.

2 març
SANT SIMPLICI, PAPA

Invocat contra els mals perillosos (on ni els met-
ges ni la medicina no hi poden res).

SANT BASILEU
Patró de les dones embarassades.

3 març
SANT SEVER

Advocat contra el mal de cap.

SANT CELDONI
Patró dels manyefles (o manyefic) d’un gremi o

confraria (era l’últim de la confraria —i el més
jove— i que cuidava de fer encàrrecs i diligències).

Invocat (junt amb St Serapi i St Elies) contra els
ossos desllorigats.

Invocat pels arrencaqueixals perquè escampés
força mal als queixals i així assegurar-se la feina.
(Advocació contrària a la de Santa Apollònia que
prevenia i guaria dels mal de queixals).

Advocat de la mandra.
Invocat (amb St Ermenter) contra les pedrega-

des.
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4 març
SANT CASIMIR

Venerat pels sastres.

5 març
SANT VIRGILI

Venerat pels pastors del massís pirinenc.
Advocat per a la llet; afavoria l’elaboració de for-

matge i mantega.

6 març
SANT OLEGUER

Invocat contra pirates i moros.
Advocat en afers d’esclaus (perquè es mantin-

guessin submisos i obedients, i que no els
fugissin).

Patró dels pescadors de canya i de la gent que
pesquen sense ser-ne de l’ofici.

Patró de Barcelona, ja que en fou bisbe.
Patró dels vells mariners catalans. Invocat per a

no morir negat.
Patró dels qui no eren amants de treballar (l’invoca-

ven perquè els donessin, fos el que fos, menys feina).

8 març
SANT JOAN DE DÉU

Patró i advocat de les persones asilades i dels ma-
lalts hospitalitzats; així també dels qui en tenien
cura: infermers, hospitalers, etc.

Advocat dels venedors de llibres vells, estampes i
romanços en mercadatge ambulant; també dels ve-
nedors d’imatgeria i illustracions de fil i canya.
Advocat dels pobres boigs i beneitons.

Dels que pateixen de manies.
Protector de la collita de les patates (anomenat

en alguns indrets St Joan trumfer).
Patró dels bombers de Barcelona.

9 març
SANT PACIÀ

Advocat (per raó d’homonímia) de la paciència.

SANTA FRANCESCA, VÍDUA
Patrona i advocada de les víudes i de les dones

grans que no tenen família.

12 març
SANTA GUIDETA o GUIBORATA

Patrona i advocada de les serventes de capellà
(majordomes).

14 març
SANTA FLORENTINA

Invocada per la gent vella contra les picades d’es-
curçó i d’altres feristeles verinoses i danyoses.

15 març
SANTA MADRONA

Invocada pels homes de mar perquè els ajudés
quan passaven treballs i, sobretot, perquè els guar-
dés de negar-se.

Invocada contra l’eixut.
Copatrona de Barcelona.
Advocada de les llevadores i les parteres.
Encomanada per les noies minyones de servei.

17 març
SANT JOSEP D’ARIMATEA

Advocat dels enterramorts, els bagulaires i de
tots aquells que intervenien en el soterrament dels
difunts.

Patró dels cavallers.

18 març
EL BEAT (o Sant) SALVADOR D’HORTA

Patró dels muts.
Patró (entre altres sants) dels cuiners.
Venerat pels aprenents i els dependents de boti-

ga que només venien, i no es dedicaven a cap ofici
manual.

19 març
SANT JOSEP

Patró del gremi dels fusters, des de 1503. (Els
fusters també havien tingut veneració per St Joan,
des del 1397, i pels Sts Paulí i Sist).

Patró i advocat de la pagesia menorquina.
Invocat  per una bona mort,  i pels agonitzants.
Patró dels casats (si el dia d’avui s’esqueia en di-

mecres es creia un molt bon any pels casaments).
Patró dels qui van de camí, sense caminar, és a

dir que viatgen amb cavall, o amb vaixell; entre ells
els aeronautes, els carrilaires, els velocipedistes i
biciclistes, i els que viatjaven a cavall.

Patró dels nuncis i pregoners públics.
Advocat dels aiguaders, que venien aigua per les

cases.
Patró dels vells cirabotes o enllustradors de sabates.
Patró dels guixaires i enfornaires que feien guix.
Invocat per tenir bona ventura (també la M. D.

de la Bona Sort).
Invocat pels que havien de marxar de casa, per-

què els en fes trobar de bona i convenient, i per-
què els protegís en el trasllat i canvi. Per això, antiga-
ment, era el patró dels bastaixos especialitzats a
transportar mobles i, més tard, els conductoraires
(advocació que pren origen en el tràngol de la Sa-
grada Família quan cercaven posada a Jerusalem).

20 març
SANT JOSEP GEPERUT

Patró dels geperudets (o dels humils i desfavo-
rits).

SANT HIPÒLIT
(Veure 13 agost). Invocat pels teixidors quan tenien

poca feina, escassejava el cotó o se’ls espatllava el teler.

22 març
SANT ZACARIES

Advocat dels rellotgers (perquè aquest era el
nom de qui va inventar els rellotges mecànics;
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també formaven part de la gran confraria de St
Eloi, com a treballadors del metall).

23 març
SANT BENET

Advocat contra la fam i la desgana (la gana és la
salsa de St. Benet que ho fa trobar tot bo).

Invocat contra el mal d’enaiguament (migrament
del bestiar), l’embruixament i l’ullprès (o sia el mal
donat amb la mirada).

Patró de la comunitat de Vallbona de les Monges.
Invocat per a les picades i fiblades de les abelles.
Advocat per les àvies per fer treure bola blanca a

les quintes.

SANT JOSEP ORIOL
Patró dels falsificadors de moneda. (Estant sense

diners va tallar un rave en rodanxes que es van
convertir en monedes).

Patró dels velluters.
Invocat contra les malalties gangrenoses i la gangre-

na, en general (també St. Pere Regalat i St. Narcís).
Invocat contra el mal de cames (juntament amb

St. Pelegrí).

SANT FRUMENT MARXANT
Patró i advocat dels marxants ambulants de roba

i, per extensió, d’altres baladrers i marxants de car-
rers i places.

SANT FÈLIX, màrtir
Protector de les aranyes i les seves teles.
Invocat pels matalots (mossos d’hostal), ramblers i

gent de quadra perquè vetllés per la xarxa de teranyi-
nes que solien penjar dels sostres d’estables i corrals,
ja que creien que duien salut al bestiar que hi vivia.

SANT SIMEÓ INFANT
Invocat per guarir les desfetes dels ulls (malaltia

imprecisa que la ciència no defineix prou bé).

25 març
ANUNCIACIÓ DE LA MARE DE DÉU

Patrona dels vells diariaires.

M. D. DE LA ENCARNACIÓ
Venerada pels vells munyidors, manefles i

bociners de les confraries gremials. Invocada per
les dones de Menorca, cregudes que els concedeix
tot allò que se li demana.

Invocada pels pescadors de canya i trema, als rius
o estanys.

M. D. DE GRÀCIA
Venerada pels pescadors de Palamós.
Invocada contra les pedregades, per la costa de

Llevant.

M. D. DE LA GUIA (o de la BONA GUIA)
Invocada (a la capella d’en Marcús) pels correus

de peu (troters) i de cavall.

Invocada pels vells mariners per no perdre l’orien-
tació i, sobretot, perquè no fes decantar la nau vers
terres de pirates i de gent que mengés carn humana.

M. D. DEL PONCEM
Venerada pels vells poncemers (cast: cidra) i

xaropers, precursors dels confiters i pastissers.

M. D. ESQUERRANA
Advocada dels esquerrans (es deia que si se li dema-

nava una gràcia en dimarts sempre la concedia, per
bé que a l’inrevés de com se li demanava; per això se
la coneixia com la M D de les Contradiccions).

M. D. “ESBARRIADA” (segons càustica popular)
Patrona dels guenyos (perquè mirava malament)

i els que es caracteritzaven per tenir mala mirada,
com els bornis.

26 març
SANTA EUGÈNIA

Invocada contra els dimonis i els mals esperits.

SANT LLUGEN
Advocat dels moliners.

SANT IRINEU
Invocat contra les grans secades i eixuts persis-

tents, a Sampedor.

31 març
SANTA ÒRIA o ÀUREA

Patrona de les monges de clausura.
Patrona de les persones rosses (a S. Millán de la

Calzada).

darrer dimarts de març
SANT ESCUDER

Patró i advocat dels gitanos. Hom diu que li dema-
nen que no els doni feina (el treball era tingut per
pecat, i com una vergonya).

darrer divendres de març
M. D. PATUREA i SANT ESQUILANT

Patrons de les bruixes.

EL SANT DEL DIMONI
Patró de les bruixes.

1 abril
SANT VALERI

Patró i venerat dels rabadans.

EL DIMONI COBAL (segons l’humor popular)
Patró dels comediants, perquè Cobal és l’empre-

sari dels teatres del’infern.

2 abril
SANT FRANCESC DE PAULA

Patró de la ciutat de Barcelona (d’ençà d’una pes-
ta al 1651).
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Venerat pels pobres i captaires i, de forma especi-
al, pels coixos, els manxols i els cecs.

Invocat (junt amb St Gaietà) contra l’esterilitat i
per a obtenir fruits de benedicció.

Invocat per les dones embarassades que li dema-
naven ajut per al part i, sobretot, que els fes néixer
fills (quan preferien nois, més que no pas noies).

Protector dels coloms (“coloms feréstecs” de plo-
matge de color cendrós).

2 abril
SANT URBÀ

Patró i advocat del vi; també de la gent del camp
que conreen la vinya.

Patró dels boters.

SANTA MARIA EGIPCIACA
Patrona de les dones de vida lliure.
Patrona dels gitanos.

3 abril
SANT RICARD

Patró dels mestres de carros.

SANT BENET DE PALERM
Patró dels lapidaris, talladors de pedres valuoses

i encastadors.
Venerat contra la verola.

5 abril
SANT VICENÇ FERRER
Advocat dels ferradors.
Patró dels teuladers i assoladors.
Advocat contra el mal de cap.

7 abril
SANT SADURNÍ

Venerat pels que feien carretons, i pels esmolets.

SANTA ISABELETA
Patrona de les dones de fer feines i les

fregassaires.

SANT ALBERT, EL MAGNE
Invocat per la icterícia i fel sobreixit. (I 15 nov.)
Patró dels químics.

8 abril
SANT MARTINET

Invocat pels sastres, tant perquè els ajudés a les
tasques de l’ofici com per poder-se defensar de la
poca consideració en què els tenien per la seva
poca estatura.

SANT JOAN D’ORGANYÀ
Invocat per al mal de cap.
Invocat a les comarques properes a Lleida

(Bellpuig de les Avellanes).

SANTA CELERIANA
Venerada a Vic.

9 abril
SANTA CASILDA

Advocada contra els fluxos de sang, els mals de la
matriu i les dolences femenines.

10 abril
SANT DIMAS, el bon lladre

Invocat pels “bons” lladres, o els lladres bons
perquè els doni bon encert en el seu ofici.

12 abril
SANT JULI

Patró dels que es dediquen a traficar amb femta
de les comunes (o adobs animals) dits, també,
guardaemprius.

14 abril
SANT ERASME (o St Elies)

Patró de la gent de mar, del sud d’Itàlia.

SANTA BIDUÏNA
Patrona (antigament) dels tintorers.

SANTA MARGARIDA DE COSTITX
Advocada de les mestresses de Mallorca.

15 abril
SANTA JERÒNIMA DOLS

Patrona de les mestresses d’escola.

16 abril
SANT DRAGÓ

Advocat per al mal de ventrell.

SANT BENET CAPTAIRE
Patró dels captaires devots.

SANTA ENGRÀCIA
Invocada contra el mal de cap.
Venerada a Montcada.

SANT LLAMBERT
Venerat com a patró, durant un temps, per la nos-

tra pagesia.
Venerat per les llevadores.

18 abril
SANT ANDREU D’HIVERNÓ

Advocat contra la pleuresia.

SANT EXPEDIT
Invocat en casos de parts difícils i en accidents

que requereixen gran urgència i decisió.

20 abril
SANTA MARIANA VILALBA

Patrona dels cordoners i passamaners.

SANT SULPICI
Advocat dels mariners i pescadors.
Invocat pels terrassans quan s’embarcaven, per

no negar-se.
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21 abril
SANT ANSELM

Patró de les llebres.
Invocat pels caçadors de llebres i conills.

23 abril
SANT JORDI

Patró de Catalunya, des de 1456; també de
Gènova i moltes altres ciutats.

Patró de la milícia; també de les institucions
políticomilitars.

Patró de l’orde de Cavalleria i de la noblesa cata-
lana.

Patró dels llaguters de l’Ebre (amb St Pere i St
Dídac); també de tots els oficis relacionats amb la
producció d’armes i armadures: cuirassers, cer-
velleters, manoplers, rimallers, ballesters, arquers,
pavessons, espasers, llancers i d’altres, molts d’ells
pertanyents a la Confraria dels Esteves.

Protector del blat i del gra, en general.
Invocat a Mallorca pels caçadors, també pels ar-

mers.
Patró dels flassaders de l’Illa Daurada.
Invocat contra les picades d’aranya.
Patró del cos de Mossos d’Esquadra (encara que,

per raons laborals i de protocol, celebrin la festa la
vigília i a l’ensems coincideix amb la data en què el
1980, la Diputació va traspassar el cos de Mossos a
mans de la Generalitat).

Patró de Montblanc.

24 abril
SANT PERE ERMENGOL

Invocat per les mares perquè guardés llurs fills de
caure en temptació de robar, i perquè els salvés de
parar a la forca.

25 abril
SANT MARC

Patró del gremi de mestres sabaters (de
Barcelona, no d’enlloc més).

Patró del Consolat de Mar, de Barcelona.
Advocat de la pagesia de Montserrat.
Patró del blat.
Invocat perquè salvi les collites; era advocat con-

tra les tempestes.
Invocat pels jovers, que fan els jous per junyir els

bous; els que fan encims; també els llauradors.
Patró, antigament, dels pintors de vidrieres.
Venerat pels esparters.
Venerat pels antics llanterners, fanalers, gresolers

i lluernaraires.
Advocat dels talls i ferides fetes amb eines de tall

i estris tallants.
Patró i advocat de les guineus.
Patró dels escrivans.

26 abril
SANT ANIÀ

Patró dels sabaters de vell i adobadors de sabates
(no pas dels que en feien de noves), coneguts com

sabaters Lleganya. (Sant Marc va fer adobar a Anià
una sabata que se li havia trencat en relliscar al car-
rer; mentre li apariava la peça St Marc va convertir
Anià a la fe catòlica. Sant Anià va ser bisbe).

Venerat pels sabaters dels Encants Vells de
Barcelona.

SANT ISIDOR
Advocat pels pagesos de Tornabous perquè els

guardi de pedregades i els afavoreixi els conreus i
els esplets.

M. D. DEL BON CONSELL
Invocada per les mares que tenien fills de vida es-
garriada.

27 abril
SANTA MARIA DE LA CABEÇA

Patrona de les filadores.
Venerada pels vidriers setrillaires.

M. D. DE MONTSERRAT
Patrona de Catalunya (des de 1881).
Invocada pels segadors, en general, i en especial

pels vallesans.
Advocada de les orenetes.

SANTA ZITA (o Zeta)
Venerada per les serventes o minyones.

SANTA MARGARIDETA
Patrona de les serventes d’hostal, que la reclama-

ven perquè els donés la força de voluntat i la virtut
que requeria el seu ofici.

SANT TORIBI DE MOGRAVEJO
Venerat a Girona.
Invocat per les parteres perquè les ajudés a tenir

una hora ben petita.
Imprecat pels cecs, els coixos, els manxols, i la

gent tolida i esguerrada.

28 abril
SANT VIDAL

Invocat contra la impotència i la incapacitat sexual.
Advocat per a qualsevol mal de contagi i per les

epidèmies.

SANT LUQUESI
Patró dels marmanyers i venedors de fruites i ver-

dures als mercats (que ells no cultivaven ni collien).

29 abril
SANT PERE MÀRTIR
Invocat per les gents dels camps per tal que els
guardés de llamps i pedregades, i perquè fes les
collites abundoses i ben plenes.

Invocat perquè afavorís els parts.
Invocat perquè allunyi l’esperit del mal i aquest

no molesti els habitants de les cases que tenen
brots beneïts penjats.
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Invocat, també, perquè aquests rams beneïts alli-
berin de mal temps i de llamps (els camps i les ca-
ses), de bruixes, de mals esperits i de visites de
mala gent.

Advocat de les herbes i patró dels herbolaris. In-
vocat, per les contrades de muntanya, per la protec-
ció contra els talps.

Patró de la corporació gremial de paraires i teixi-
dors de Les Escaldes, Andorra.

Patró dels oficials i familiars del Sant Ofici, és a
dir, els inquisidors.

Invocat (només en casos desesperats) entre la
gent de mar quan les naus perdien l’orientació.

Advocat de les “aigües folles”, per fer revenir les
fonts intermitents.

30 abril
SANT MARIÀ

Advocat dels pastors de bestiar boví, i els que fe-
ien i traficaven en articles de llet, mantegaires i
formatgers.

SANT GUALFAR
Patró dels basters i dels sellers (els basters avui

veneraven St Antoni abat).

SANT JOAN MARXANT
Venerat pels marxants que anaven a vendre pels

pobles amb el fardell penjat al coll.

1 maig
M. D. DE L’AIGUA

Patrona dels moliners d’aigua.

SANT SEGIMON
Invocat per les mares per tal que guardés els seus

fills de fugir de casa.

SANT ORIENT
Patró de traginers i caminants, que li demanaven

saber orientar-se si s’erraven.
Invocat contra les pors i les basardes del bosc.

3 maig
INVENCIÓ DE LA SANTA CREU

Patrona de la Catedral de Barcelona.

SANT FELIP
Invocat per la mainada contra els cops de roc i les

batusses.

SANT JAUME, MENOR (o St Jaumet)
Venerat pel abstemis.
Venerat (junt amb St Felip) pels ploramiques i

malfeiners, és a dir pels gemegaires i els ganduls.
Patró (o pres per tal) dels mestres de vara,

anguilers, camorristes, aventurers, tafurers i gent
tavernària, en general.

Patró, amb St Felip, dels arquitectes, mestres de
cases, talladors de pedra i molers.

5 maig
SANT SULPICI

Advocat dels que feien manxes i els aprenents de
ferrer; també de serrallers i manyans.

Venerat per agutzils, nuncis i burots municipals,
de poblacions petites (que feien diversos oficis del
comú).

6 maig
SANT JOAN EVANGELISTA (o St Joan de les
Lletres Grosses)

Patró del gremi de les Arts Gràfiques i, en gene-
ral, dels impressors. En temps dels nostres avis, els
impressors s’inclinaven per l’homòleg SANT
JOAN ANTE PORTA LATINA (sic) perquè, de-
ien, era el sant que “porta la tinta”.

Patró dels llibreters (abans que s’inventés l’im-
premta).

Venerat pels pergaminers.
Patró de l’antic Collegi de Notaris.

7 maig
SANT AUGUST

Patró dels pallassos, prestidigitadors i mags; en
general de la gent de circ, gimnastes, saltimbanquis,
cavallistes i domadors.

8 maig
SANT MIQUEL DE MAIG (o St Miquelet)

Patró de les poblacions que porten el seu nom.

dissabte del segon diumenge de maig
MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

Patrona de les semoleres i fideuaires.
Patrona de València.

11 maig
SANT PONÇ

Advocat contra les puces, xinxes, paparres i altres
paràsits.

Patró dels herbaires de Barcelona.
Invocat contra el mal de cap.
Patró dels apicultors.

SANT EUDALD
Patró dels clavetaires i la gent del mall, (abans de

formar part de St Eloi).
Patró de Ripoll (perquè hi va viure).
Advocat a Vallfogona per a fer ploure.
Invocat al Ripollès perquè ajudi i afavoreixi al

trànsit del part.
Patró dels bornis.

SANT EUSTAQUI
Patró de Badalona.

SANT MAMET
Invocat per les mares lactants.
invocat perquè fes recular la llet en acabar el perí-

ode de lactància.
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SANT ANASTASI
Patró petit, junt amb Sant Miquel, de Lleida (des

de 1627).
Patró, també, de Badalona.

12 maig
SANT PANCRÀS

Patró dels teixidors i del gremi tèxtil.
Advocat per a la salut i la feina.
Invocat pels comerciants i botiguers vuit-centistes.

(Era costum posar-ne una imatge dins de la botiga
amb el dit de la mà dreta senyalant l’interior i un
brot de julivert fresc al braç esquerre).

Invocat contra el mal de cap.

SANT DOMÈNEC DE LA CALZADA
Invocat pels coixos, els manxols, els cecs, els tolits

i, en general, els esguerrats i contrafets.

13 maig
SANTA FÀTIMA, la samaritana

Invocada per les dones que anaven a treure aigua
de la font perquè fes que no se’ls trenquessin els
càntirs (era feina que a les posades i fondes encar-
regaven a gents simples i beneitones).
SANT ALBERT D’UNHÀ (o D’UNYÀ)

Patró dels segadors.
Invocat pels barquers i passa-rius.

SANT PERE REGALAT
Patró dels que feien paraigües.
Venerat contra el carbuncle.

SANT GRAU
Advocat de les cireres.

14 maig
SANT MACIÀ o SANT MATIAS (com diu la gent)

Venerat pels ocellistes i caçadors; protector dels
ocells i les seves cries.

SANT MACIÀ o MASSIÀ
Venerat pels escuraemprius i tractants en femta.
També pels llenyataires i picadors de bosc, així

com els vells confiters.
Invocat pels jugadors, perquè els fes guanyar.

SANT BONIFACI
Patró de la gent de servir (criats).
Patró dels sastres.

15 maig
SANT ISIDRE

Patró dels agricultors i pagesos i, en general, dels
fruits de la terra.

Invocat contra els talps, rates, musaranyes i altres
animals danyins.

Patró de la comunitat de Madrid.
Advocat dels estaments rurals.
Copatró dels pagesos i hortolans de les hortes

del Raval de vora dels Portals de St Antoni, de St

Pau i de Sta Madrona (que fins aleshores havien
tingut per patrons St Abdó i St Senén).

Patró dels pagesos de Gràcia, de Sants, Sarrià, St
Gervasi, St Andreu i d’Horta.

Patró dels abaixadors.

16 maig
SANT JOAN NEPOMUCÈ

Invocat per tenir una bona sort, especialment en
el sorteig del servei militar.

Patró dels notaris (perquè ell va ser màrtir per de-
fensar el secret de confessió); era tingut per advo-
cat de la bona fama, de la bona fe i de l’honor.

Venerat pels oficis que intervenien en rius i
ponts, passa-rius, passacolls, passabarques,
pontaners i mestres especialistes a aixecar i esten-
dre ponts.

Venerat, també, per viatgers i vianants, quan havien
de passar corrents d’aigua a gual o a palanca, i quan
havien de passar per damunt o per sota d’un pont.

17 maig
SANT PASQUAL BAILÓN

Patró dels pescadors barcelonins.
Invocat pels pastors, quan se’ls esvalota el ramat.
Invocat contra la pèrdua de memòria i l’atuïment

de la torpitud de les facultats mentals.
Invocat, a Girona, per prevenir d’encisament i mal

donat.
Invocat, a Mallorca, per ben dormir i no tenir mals

somnis.
Invocat per rebre avís de la mort.
Advocat contra les malalties del bestiar.
Invocat contra els mals encomanadissos.

18 maig
NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO

Patrona de Sevilla.

SANT TEODAT
Invocat pels taverners perquè els permetés fer els

miracles que fan (convertir l’aigua en vi).

SANT FÈLIX DE CANTALICI
Invocat contra l’esterilitat, i perquè ajudi i afavo-

reixi en el trànsit dels parts.
Invocat contra nafres, dolors, úlceres i

llatzeracions.

SANT VENANCI
Invocat contra les caigudes.
Invocat per les mares perquè guardi els infants i

el jovent de caigudes i malalties produïdes per
efectes violents.

19 maig
SANT IU

Patró dels juristes i advocats.
Advocat dels pobres i la gent miserable i desven-

turada.
Patró dels pintaires i pentinadors.
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SANT PERE CELESTÍ
Patró dels músics, sobretot organistes i arpistes.
Advocat, molt antigament, dels relligadors.

20 maig
SANT BALDIRI

Invocat contra l’hèrnia (dit St Baldiri de les fai-
xes).

Invocat pels arrencaqueixals, avui dentistes.
Patró dels que conreen alzina surera i dels que

treballen el suro.
Invocat, arreu, contra la trencadura.
Advocat, pels nostres avis, de la mandra i la gan-

duleria.
Venerat pels balladors.

SANT BERNARDÍ DE SIENA
Patró dels esparters i vidriers, que embalatjaven

els vidres plans; passat el temps els vidriers van se-
parar-se i van fundar la confraria sota la protecció
de St Miquel Arcàngel.

Patró dels naipers o fabricants de cartes de joc, i
dels jugadors.

Patró i advocat de les institucions de predicadors.
Venerat, a casa nostra, pels notaris i els procura-

dors causídics.
Patró dels mestres sellers i basters de la ciutat de

Mallorca.
Advocat contra les febres malignes i contra els

humors picants.
Amb el Sant Àngel Custodi, advocat dels estorers.

22 maig
SANTA QUITÈRIA

Invocada contra el mal de ràbia.
Advocada dels captaires.

SANTA RITA
Advocada de les roses i les figues, i dels seus ve-

nedors ambulants. Són característiques les roses de
Sta Rita, vermelles i amb  olor, perqué recorden que
a la santa després de morta (va morir de mort na-
tural)  li va brollar un glop de sang d’una ferida que
tenia al front,  ja cicatritzada.

Advocada de les fadrines velles que volien casar-
se (per això se la coneix com a advocada dels im-
possibles).

Advocada de les mocaderes i botifarreres i altres
operacions inherents a la matança del porc.

Advocada dels cucs de la seda i dels qui els conreen.
Invocada pels estudiants per treure bona nota.

23 maig
SANT MIQUEL, bisbe de Sinnada

Patró dels fabricants de gàbies per a ocells, de fil-
ferro o fusta.

SANT BOBÓ
Invocat pels pastors i pagesos contra les incle-

mències del temps i contra la fúria dels insectes i
paràsits.

SANT JOAN DE RICCI
Invocat contra la tisi.

24 maig
SANT PERE DE PLANELLA

Patró del bestiar.

25 maig
SANT URBÀ

Invocat contra el mal de cap i les migranyes.
Invocat perquè guardi i guareixi de febres.

26 maig
SANT FELIP NERI

Invocat contra les malalties del cor i, en general,
contra totes les malalties internes.

Invocat contra els folls.

LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Patrona dels descarregadors i pescadors portua-

ris.

27 maig
SANT JULI

Patró dels que feien pous, d’aigua o morts, com
pouetaires, guardaemprius, etc.

Invocat per les manipulacions relacionades amb
les letrines.

28 maig
SANT CORNELI

Patró dels pallassos, els homes de les forces i els
qui feien jocs de mans.

SANTA UBALDESCA
Advocada dels fruits de la terra, especialment del

blat i de la vinya.

29 maig
SANT JUST

Invocat, a la plana de Vic, per deturar la pluja.

30 maig
SANT FERRAN

Patró de l’arma dels Enginyers Militars.
Patró dels automobilistes.

31 maig
SANTA PERONELLA

Patrona dels escombriaires i els que conreen pal-
ma escombrera.

Advocada dels traginers d’alta muntanya.
Advocada contra els mals morals, com la tristesa

i la melangia, i perquè faci veure el món i la vida
millors, gais i florits.

SANT PROT
Patró dels mestres d’escola (però menys conegut

que St Cassià i St Lluc).
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2 juny
SANT ELM o SANT TELM

Patró de la gent de mar (substituït per la M D del
Carme).

SANT ERASME
Patró dels tripaires o budellaires.
Invocat contra el mal masclí o mal de ventre molt

fort, i les malalties dels budells, en general.
Venerat pels barquers.

4 juny
SANT PATROCS

Patró dels pescadors de peixos d’aigua dolça.

SANT MEDARD
Invocat per combatre les febres, i les tercianes i

quartanes.
Advocat dels tanoques i babaus i d’aquells que

anaven amb la boca oberta pels carrers.

6 juny
SANT CLAUDI

Invocat pels pobres i indigents; també pels coixos
i esguerrats.

SANT AMANÇ o SANT AIMANÇ
Patró dels comerciants de vi, a l’engrós.
Invocat pels traginers de vi.

SANTA CÀNDIA (mare de St Mer)
Invocada per les malalties de la vista.

7 juny
SANT MEI (o Moí)

Patró dels esclopers de muntanya.
Invocat contra la mudesa.
També pels sords i gent afectada de l’oïda.
Invocat contra l’eixut.
Invocat, per la plana de Vic, perquè els infants

petits no fessin rareses i rebequeries.

SANTA ANNA GARCIA
Advocada de les infermeres, i de les dones que

van per les cases a curar malalts.

SANT GIBERT o GILBERT
Invocat per les dones gràvides, que demanaven

que llurs infants naixessin vius

10 juny
SANTA OLIVA

Advocada dels pobles que viuen del conreu de
l’olivera.

Invocada per les velles coquesses i les mestresses
de casa perquè els guardés els fregiments i fregi-
nats de cremar-se o agafar-se.

12 juny
SANT JOAN DE SAHAGUN

Patró dels corders de viola (que feien les cordes
de budells).

Patró de la confraria dels mestres de dansa i, du-
rant algun temps, dels músics.

SANT ESCUDER
Venerat pels gitanos i la gent de viure trampós.

SANT NAZARI
Invocat contra la bogeria.

SANT ONOFRE
Patró dels que feien perruques i treballaven el ca-

bell.
Patró dels hortolans del Poble Nou.
Patró dels xocolaters; també dels assoladors, enra-

joladors i torners; i d’altres matèries de nacre, de
fusta, botons de banya, d’os, botonaires que obra-
ven, també els mestres.

Invocat contra els llamps.
Invocat per les fadrines mallorquines perquè faci
que el marit que les espera no sigui “baboia”

13 juny
SANT PELEGRÍ

Invocat contra el mal de cames, el dolor en gene-
ral i, molt especialment, contra les nafres que sur-
ten als malalts postrats per molt de temps al llit.

Invocat per les dones que desitjaven dominar i
suplantar el seu marit.
SANT ANTONI DE PÀDUA

Invocat perquè deslliuri de la malastrugança dels
dimarts que coincideixen amb un 13 de mes.

Patró dels botiguers, tant dels que hi tenen negoci
o obrador, com dels que hi vivien (si no tenien pa-
tró o advocat propi). Excepte els adroguers, fide-
uers i altres oficis que haguessin de pastar per la
producció de llur negoci.

Protector contra els robatoris i la desaparició, ca-
sual o no, de qualsevol cosa.

Advocat dels enamorats, i contra el mal d’amor.
Invocat per les noies que es volien casar.
Patró dels pescadors.
Patró dels infants de braç.
Invocat perquè tothom tingui el seu menester i a

ningú manqui el nostre pa de cada dia.
Invocat per la gent de mar perquè els fes tenir

una bona navegació i una bona pesca.
Patró dels mestres de cases (avui, paletes).
Patró de la confraria dels picapedrers.
Advocat de les mules, i dels traginers de muntanya.
Patró dels calessers, precursors dels cotxers d’ahir

i dels xofers d’avui.
Patró del bestiar de peu rodó.
Advocat dels que lloguen carretons.
Patró dels xocolaters.
Patró del gremi dels candelers de cera, precur-

sors dels cerers d’avui.
Patró dels majordoms, els maquinistes de vapor,

els fogaires i els peons de fàbrica.
Advocat, a pagès i pels pobles de muntanya, con-

tra les malalties de les persones i el bestiar; també
per la salut de les gallines.
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Invocat pels pastors de la vallúria perquè els
guardés les ovelles d’extraviar-se; també perquè
salvés el ramat, i a ells mateixos, del llop, de les
bruixes, del dimoni, del llamp i dels mals vents, so-
bretot del vent roig, que mata les ovelles.

Invocat perquè allunyés les tempestes i guardés
de llurs efectes el ramat.

Venerat pels mossos dels hortolans o
“pardalots” (també anomenats “antonets”).

Venerat pels escombriaires.
Advocat pels vells mariners barcelonins per detu-

rar la tempesta i la maror.
Invocat per la pagesia menorquina per protegir el

bestiar.
Invocat perquè faci trobar les coses perdudes;

també dels lladres.
Patró del gremi dels mercers de Mallorca, als que

s’hi agregaven els guanters, els passamaners i els
marxants.

Invocat per fer tornar les paus als matrimonis
desavinguts.

Invocat pels que perdien la paraula; per això l’in-
vocaven els malalts que, trobant-se a la vora de
l’agonia, havien de fer testament i els calia parlar
bé i clar davant del notari.

Invocat pels tintorers i pels traginers de garrot
(molt semblants als nostres bastaixos de capçana).

Invocat per les dones estèrils.
Invocat pels presos que es creien innocents.
Invocat per la gota coral (?) i la ceguesa.
Invocat contra l’erisipela (com també St Antoni

abat).

SANT EVIDI, SANT MARÍ i SANT PATRÓ
Venerat a la collegiata de Besalú.
Invocats contra les tempestes, i per les quartanes

i les trencadures
14 de juny
SANT ELISEU

Venerat pels cantirers.
Advocat d’alienats i mesells i, per tant, invocat en

casos de bogeria i llebrosia.

MARE DE DÉU DE LA NOVENA
Patrona dels còmics de Madrid (també pels de

Palma).

15 juny
SANT VIT, dormilega

Invocat contra la son excessiva, els malsons i l’in-
somni.

Protector contra la corea o el ball de St Vito; pro-
tector del bestiar dels pastors del Pirineu contra la
cenurosis.

SANTA GERMANA
Advocada dels pastors.

16 juny
SANT QUIRZE i SANTA JULITA

Patrona de la vila costanera de Calella (entre al-
tres viles).

SANT QUIRZE o QUIRC
Patró del llogarret pirinenc de Durro.
Advocat de la mandra i patró dels ganduls.
Advocat i protector dels que viuen sense treballar.
Patró dels nens.

SANT ENRIC CAMÀLIC
Patró i advocat dels camàlics del Pla de la

Boqueria.

SANTA LUTGARDA
Advocada pels nostres avis per afavorir els parts.
Advocada per la confraria del monestir de

Valldonzella, d’homes casats, que demanaven l’ajut
de la santa pel trànsit del part.

17 juny
SANT AVI

Patró de la gent del camp, sobretot els que feien
servir l’arada.

18 juny
MARE DE DÉU DE LA RIBERA

Patrona de la Pobla de Segur.

SANTA PAULA
Venerada pels colomistes.
Patrona de la brutícia i dels qui tenen oficis poc

polits, d’aquí que la veneressin els guardaemprius.

19 juny
SANT ÓS

Patró dels barbers.

SANT GERVASI i SANT PROTASI
Invocats contra la verola, tant perquè la guareixi

com perquè no deixi rastre a la cara.
Patrons de Sant Gervasi de Cassoles.

SANT PROTASI
Invocat contra la potra o trencadura.

SANTA JULIANA DE FALCONERI
Invocada per les malalties del païdor; per exten-

sió per les males digestions i per quan no s’assenta
bé el menjar.

Advocada contra els vòmits.

SANTA URSUCINA
Venerada per les fadrines velles, amb preferència

les lletges i geniüdes.

21 juny
SANT PATLLORI (o Palladi, Patllari, Pallodi o
Batllori)

Patró de Camprodon.
Patró dels cadeners.
Invocat pels malalts de la vista.

SANT ALBÀ
Invocat pels pagesos (com St Avi) i pels llaura-

dors amb arada; li demanaven pels bons èxits de les
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messes, perquè no plogués quan les garbes eren al
camp i perquè fes un vent fi i dolç quan calgués
vental.

SANTA DEMÈTRIA
Advocada i invocada contra l’alferecia o epilèpsia.

SANT LLUÍS GONZAGA
Patró de la joventut catòlica (ell va morir amb 23 anys

contagiat per la febre dels malalts que atenia, a Roma).

22 juny
SANT TOMÀS MORO

Patró dels governants (des de l’octubre de 2000).

SANT PAULÍ DE NOLA
Patró dels mestres fonedors de campaners o

mestres de seny (que també veneraven St Miquel),
per això les campanes són conegudes com “pauli-
nes” o “noles”.

SANT VICENS, barquer
Invocat per barquers i gent que governaven em-

barcacions de cabotatge.

23 juny
SANT VALER

Patró dels antics remolers (artesans que feien els
rems per a les diverses embarcacions).

SANT SERENÍ
Invocat per jardiners i amants de la floricultura

(sobretot quan fan algun empelt per crear alguna
nova varietat o acoloriment).

24 juny
SANT JOAN BAPTISTA

Patró dels escuraxemeneies, els llenyataires, els
herbaires, els carboners, els esclopers, els firaires,
els tonyinaires, els bacallaners, els arengadaires,
els graners, els venedors de llegums cuits, els tas-
tadors de vins, i molts d’altres.

Patró del bestiar de llana (segurament perquè ell
anava vestit amb una pell de moltó lligada a la cin-
tura); també dels pastors.

Patró dels assaonadors.
Patró (en diferència amb St Josep, més modern, des

de 1505) dels fusters de mobles, coneguts abans com
a “fuster caixer”, i avui ebenistes. (Joan feia de fadrí a
la fusteria de Josep i arran d’una discusió que van
tenir per una arengada que havien de compartir, i de
la que tots dos en volien la cua, Joan va deixar l’amo i
va plantar una fusteria unes portes més avall, però
així com St Josep feia feina xica St Joan per no fer-li la
competència es va especialitzar en la construcció de
mobles, dits “caixes”)

Venerat per la confraria dels sastres barcelonins
del carrer de Baix (avui Gignàs). Alguns sastres
discrepaven perquè St Joan sempre es representa-
va despullat.

Patró, en alguns llocs, dels traginers (també St
Eloi), o mestres de carros.

Patró del llogarret tarragoní de Rodomàs. També
del llogarret de Gil, a la Val d’Aran, i molts d’al-
tres.

Patró de l’Ampolla.
Patró dels mestres d’aixa (abans ho havia estat

Noè).
Patró, a ciutat de Mallorca, dels mestres boters (a

casa nostra veneràvem Sta Eulàlia).
Patró, molt antigament, dels qui vivien o treballa-

ven al bosc: bosquerols, picadors, llenyataires,
routers, xesclaires, daguers, pegaires, reïners,
herbaires, moixernonaires, carboners, esclopaires,
escorçaires, i altres de molt diversos.

Advocat dels comerciants, però especialment els
firaires i guinguetaires, que anaven a vendre per
les fires.´

Venerat pels graners i venedors de llegum cuit de
la Plaça Nova i del Portal de l’Àngel de Barcelona.

Invocat pels matiners que havien de trescar per
carrers i llocs solitaris; així mateix contra llops, gos-
sos folls i altres animals i perills del bosc.

Venerat pels qui llogaven cadires de mà per a vi-
atjar malalts, vells i delicats, i els bastaixos especia-
litzats en conduir-los.

Invocat, entre molts d’altres, dels cecs venedors
de romanços de fil-i-canya.

Invocat pels qui afixaven cartells i anuncis (nome-
nats “trencalòs”).

Invocat pels vells venedors i repartidors de diaris.
Invocat pels triagaires i arrencaqueixals de carre-

tella.
Invocat pels qui havien de fer mirinyacs i polis-

sons; també els postissos.
Advocat dels matrimonis desavinguts.
Invocat pels marits, les dones dels quals els eren

infidels.
Invocat per les fadrines perquè les guardés d’és-

ser festejades per cap casat malintencionat i, quan
eren casades, perquè el marit no les enganyés fes-
tejant cap fadrina.

Invocat pels marits que tenien una dona molt
menjadora.

Invocat per les mares que tenien fills soldats;
també les mares i mullers quan s’embarcaven per
anar a servir el rei a terres llunyanes.

Invocat pels estadants i llogaters de pisos sota
terrat.

Invocat pels que muntaven a cavall, perquè els
evités de caure, a ells i als animals.

Patró dels babaus, que li pregaven per no ser víc-
times de la seva betzoleria.

Patró dels amics de la folga i els esbarriats.
Advocat contra el foc, els incendis i els estralls que

se’n deriven.
Advocat per no negar-se, i per això l’invocaven la

gent marinera contra els temporals en mar, les
xurriades, les marors, els naufragis i altres estralls
marítims: invocat en les inundacions.

Invocat contra els terratrèmols.
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Patró dels ocellistes, ensinistradors d’ocells, i els
caçadors de parany i de crossa.

Invocat, especialment a la Catalunya nova, contra
les porcellanes (tumors de gola) i els humors
freds.

Advocat dels porucs.
Invocat contra l’insomni; també els dormilegues i

dormissons.

SANT FAUST
Patró i advocat dels matutaires, passafraus i con-

trabandistes.

SANT BALUARD
Patró dels secaires i moneders, que encunyaven i

feien moneda

25 juny
SANT GUILLEM (o Gem)

Invocat per fer venir gana.

SANT QUERI
Advocat dels cucuts.

27 juny
SANT SALUSTIÀ

Advocat dels navegants i pescadors; en general,
de la gent de mar.

28 juny
SANT SERENET (o St Serení)

Patró de les antigues ramelleres i dels jardiners.

29 juny
SANT PERE

Patró dels funàmbuls, trapezistes, gimnastes i gent
de circ (perquè va morir com Jesús, però cap per
avall).

Patró de la confraria dels nostres pescadors.
Patró dels pastors de les contrades planes de

Lleida.
Patró dels “contellers” o “coltellers” especialit-

zats a fer ganivets grossos i armes blanques, que no
eren precisament dagues ni espases.

Patró dels paperers i estrassaires de les ribes del
Ter, a Olot, i del Fresser, a Ripoll.

Patró dels titellaires de Barcelona.
Advocat, com St Joan, contra els terratrèmols.
Invocat contra la ràbia, com St Hubert.
Advocat de les avellanes.
Advocat contra la discòrdia, i fa reconciliar les

persones enemistades.
Invocat perquè guardi de deshonra.
Patró dels casats dues vegades (ell ho va ser, i de

tant desesper s’arrencava els cavells; per això se’l
representa calb).

Advocat, com St Antoni abat, dels jugadors de
cartes.

Protector dels casats.
Protector de les abelles i de la mel, a les contra-

des tarragonines.

Invocat per la gent de camp perquè guardi les
garbes de blat, i perquè protegeixi i ajudi totes les
feines de les messes.

Protector contra llops, gossos folls i altres
feristeles feréstegues del bosc.

Invocat pels caminants perquè els protegeixi d’ac-
cidents.

Invocat contra els incendis i, sobretot entre la
gent de mar contra el foc a bord.

SANT PAU
Patró dels mariners i dels pobles del litoral (per-

què feia recular l’aigua del mar).
Patró del gremi dels pescadors i mesuradors de

la riba i del moll del Rebaix.

30 juny
SANT MARÇAL

Patró dels forners i gent que treballaven el foc, a
la ciutat de Mallorca.

Invocat, també a Mallorca, contra el dolor.

1 juliol
SANTA ELIONOR

Invocada per les nostres àvies perquè les fes ser
altes, primes i escarides.

SANT TRABAL
Advocat de la confraria de l’art de la pell, de la

freneria i els corretgers.

2 juliol
SANTA SIMFOROSA

Invocada per les dones velles i lletges.
Invocada per les filadores.

LA VISITACIÓ DE LA MARE DE DÉU
Venerada, a la ciutat de Mallorca, per part dels

gremis dels corredors d’orella (precursors dels
agents de negoci i de canvi) i dels garbelladors i
mesuradors.

3 juliol
SANT TOMÀS

Patró (no confirmat) dels cauts i malfiats.
Patró dels llenyataires i picadors de bosc.

SANT BERTRAN
Advocat contra tempestes i torbonades, sobretot

a la mort.

SANT CUQUI
Patró dels avars, mesquins i, sobretot, dels usurers.

4 juliol
SANTA ELISABET, reina de Portugal

Invocada pels representants del Consell de Casp
per tal d’obtenir-ne l’ajut i la claredat.

Venerada per les noies que volien obtenir gràcia
de moviments i bonaire. patrona i advocada dels
pobres de pa sec.
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5 juliol
SANT MIQUEL DELS SANTS

Patró dels cordoners (fabricants de cordons).
Patró dels aprenents de barber (no dels mestres).
Invocat contra els tumors freds, i per als ossos

trencats.
Patró de Vic (ell hi va néixer).

6 juliol
SANTA MARIA GORETTI

Patrona de la joventut.

7 juliol
SANT FERMÍ

Invocat pels pastors vallesans per tal que protegís
el bestiar.

Patró de Pamplona.
Invocat contra la hidropesia.

SANT DOT
Patró del Pallars.
Invocat contra les picades d’aranya.

SANT SADURNÍ, bisbe
Advocat contra les formigues.

9 juliol
SANTA ANATÒLIA

Invocada per la gent de pagès per guardar-se de
les cuques, d’animals verinosos i danyosos, de
mala picada.

SANT ZENON
Invocat contra la llagosta.
Patró d’Arenys de Mar.

10 juliol
SANT CRISTÒFOR

Advocat contra la pesta, la fam, la guerra, les cala-
marsades, el foc, els malfactors, els robatoris i al-
tres desgràcies.

Protector dels que viatgen i dels caminants de
camí; també dels automobilistes.

Advocat de l’aviram (més a fora que a casa nos-
tra).

Invocat perquè guardés de lladres i de feres.
Patró dels vells titellaires (a més de St Pere).
Invocat contra els terratrèmols, els aiguats, les

inundacions i contra tota mena d’estralls i catàs-
trofes.

Invocat, igualment, contra els incendis i perquè
guardés dels estralls del foc.

Invocat pels nostres avis en anar de viatge; guar-
dar de mort violenta, de pèrdua de camí, les males
companyies, la sortida de lladres, els maltracta-
ments i robatoris als hostals, l’atac d’animals ferot-
ges, la tempesta en despoblat, l’incendi de boscos,
els falsos testimonis, i també d’altres.

Advocat contra els bombardeigs.
Invocat contra les glaçades.
Protector de l’aviram i bestiar de corral.

Patró de la fruita, especialment, la poma i la ta-
ronja.

Patró de la confraria de porters i uixers.
Invocat pels propietaris dels casalicis que propici-

aven l’engrandiment de Barcelona, allà en el temps
dels nostres avis, perquè els guardés de “bombes”
i de foc.

Patró dels hortolans de la ciutat de Girona i del
seu pla.

Patró dels paraires de Ripoll.
Patró dels gumeners (gúmena = corda grossa i

gruixuda) i dels corders de cànem.
Patró dels menadors de barques que travessaven

el riu d’una riba a l’altra, portant-hi vianants (ja
que el sant havia fet aquesta feina portant Jesús a
les espatlles).

Venerat pels mestres d’aixa o vells fusters d’aixa,
i els barquers.

Patró dels cerers.
Venerat pels llançadoraires de Sallent, o els

banyaires de Torelló que feien tinters, xeremines,
canudes, aixetes i altres objectes de banya, obrats al
torn.

Venerat pels torners.
Venerat pels serrabigaires, que serraven a la llarga

per fer bigues al bosc, i els molinaires establerts a
les riberes dels rius i torrents, que treballaven amb
serres mogudes per la força de l’aigua, per l’estil
dels moliners de farina i els batans.

Venerat pels vells bataners i moliners de noc, que
nocaven i batanaven els teixits de llana per estovar-la.

Invocat pels vells aeronautes perquè els guardés
del foc dels globus.

Venerat pels venedors de robes fetes: mantaires,
faixinaires, garabaldinaires, barretinaires i altres
venedors de robes de llana basta i ordinària.

Venerat pels fruiterers, marmanyers i altra gent
que comercien amb productes de la terra, sense
que ells se’ls cullin.

Patró dels pollataires i comerciants d’aviram, de
conills i altre bestiar menut.

Venerat pels peixaters i marxants de peix (no pas
els pescadors, ja que aquests rebutjaven els vene-
dors dels seus gremis perquè els tenien per moros
i jueus).

Devots de St Cristòfor van ser els antics correus
de cadena i de galop.

Venerat pels canviadors i arengadaires.
Patró dels pellaires de la ciutat de Mallorca.
Protector dels animalons boscans, marmotes, es-

quirols, musteles, gats vaires o mosquers, i d’altres.
Patró d’Arenys de Mar.

11 juliol
SANT BENET, petit

Patró dels garbellaires i sedassaires.
Patró d’Europa.

13 juliol
SANT ENRIC

Advocat contra l’asma i el mal d’ofec.
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14 juliol
SANT CAMIL DE LELIS

Advocat dels agonitzants.
Antic patró de metges i auxiliars de metge.

15 juliol
SANT BONAVENTURA

Invocat per a la protecció dels infants, tant quan
estan malalts com perquè els allunyi de males com-
panyies.

Invocat pels navegants perquè els donés bona
guia i bona ventura pel mar.

Advocat dels adobadors, saludadors i gent que
guarien sense ésser metges, dits “curanderos”.

Invocat contra el mal del tifus.
Patró i protector celestial dels velluters de

Mallorca.

SANT IGNASI D’ACEVEDO
Invocat per la gent de mar perquè els guardés de

mareig, de negar-se i de naufragi.
Invocat pels “traients de sal” o salinaires, perquè els

protegís del paludisme (també St Francesc de Paula).

SANT CIRIAC
Patró dels botxins (també ho és la Mare de Déu

del Carme).

16 juliol
MARE DE DÉU DEL CARME

Patrona dels mariners.
Patrona dels pescadors, de Sitges.
Advocada de la gent de mar de moltes costes de

la Península.
Invocada dels mariners de guerra.
Advocada de la Mestrança del cos d’Artilleria, es-

tablerta a la caserna de les Drassanes.
Patrona dels tenders i rajolers, de Barcelona, que

tenien llurs bòbiles vora la part alta del Raval, cap
a Tallers.

Patrona dels pinxos del Raval i gent que galleja-
ven de valentia.

Patrona dels jugadors de pilota.
Patrona dels cananistes.
Patrona dels gitanos.
Patrona dels guardes nocturns (“serenos”).
Venerada (entre altres sants) pels vells botxins

barcelonins.
Venerada a l’alta muntanya lleidatana.
Protectora, a Eivissa, dels casos difícils i en mals

trànsits.
Invocada pels fadrins lluïts i presumits, del temps

dels nostres avis, qualificats de “currutacos”,
“letxuguins”, mosquits o gomosos.

Advocada contra el dimoni; protectora de les àni-
mes del purgatori.

17 juliol
SANT ALEIX

Invocat per les dones a qui els havia fugit el marit
i les mares que tenien fills perduts.

Invocat contra la desgana i la debilitat.
Patró dels ferrers especialitzats en cadenes (a més

de St Eloi).
Patró i advocat dels antics pelegrins i els captaires.
Protector dels nois extraviats i que han fugit de

casa seva portats per males companyies.

18 juliol
SANT FREDERIC

Protector dels barcelonins, que porten el seu
nom, de morir a la forca o caure en la mala vida.

Venerat pels ferreters, que compartien la devoció
amb la gran confraria de St Julià.

19 juliol
SANTA JUSTA i SANTA RUFINA

Patrones dels plats-i-olles.
Patrones de Sevilla.

MARE DE DÉU DE LES CLAUS
Invocada per deslliurar dels mals del cos i de l’es-

perit. (Des que el 1651 va alliberar d’una pesta la
ciutat i se la coneixia com a Mestressa de la Ciu-
tat).

20 juliol
SANTA MARGARIDA

Invocada per les dones petites d’estatura, per tal
d’assolir gràcia i vivacitat. També invocada per les
dones madures perquè les tornés l’aroma de la jo-
ventut.

Invocada, endemés, per la joventut barcelonina
per tal de guarir-se de malalties venèries.

Patrona de guardadores de mainada i mestresses
d’escola de pàrvuls i de basseta.

Invocada pels nostres avis a l’hora de la mort, per
tal que allunyés el dimoni.

SANTA LLIBERATA o LLIBERADA
Patrona i advocada de les dones lletges i desfavo-

rides físicament; per això era patrona de les buga-
deres (especialment les d’Horta).
SANTA SEVERA

Advocada per a tenir una bona forra de cabells.

21 juliol
SANT VÍCTOR DE LA MOLA

Patró dels moliners.

SANTA ANNETA
Invocada de les filadores.

SANTA PÍXEDIS
Patrona de Mallorca.
Patrona dels paraires mallorquins.

22 juliol
SANTA MAGDALENA

Patrona dels apotecaris que feien ungüents, els
perfumistes, els herbolaris, els barbers i perru-
quers; patrona dels aromaires.
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Advocada del cabell.
Patrona dels guanters.
Patrona dels barbers.
Invocada per les dones perquè els esvaeixi l’olor

pròpia del sexe.
Patrona dels candelers de cera, precursors dels

cerers.
Patrona dels sastres de Ripoll.
Patrona dels esparters de Tortosa, els quincallai-

res, els venedors de roba i els botiguers, en general.
Invocada per les dones de vida llicenciosa.
Antiga patrona de les verdulaires i marmanyeres.
Invocada contra la llebrosia.
Invocada contra els cucs dels infants.
Invocada contra els esglais, espants i impressions

sobtades i dolentes.
Invocada (junt amb Santa Helena) per regular la

menstruació.

23 juliol
SANT LLIBORI

Invocat contra el mal de pedra i les malalties de
les vies urinàries.

SANT POL
Patró dels vells agullers (encara que a qui venera-

ven més era la Mare de Déu de les Neus).
Patró dels escorxa-ròsses.

SANTA CRISTINA
Patrona dels vells mariners de la costa.
Advocada per guarir el mal de pits.

25 juliol
SANT JAUME

Invocat per les fadrines perquè els fes trobar casa-
dor.

Patró d’innombrables pobles de Catalunya, i de
Mallorca, en particular els que porten el nom del
sant.

Invocat pels nostres avis perquè els guardés de
calúmnies i els salvés de morir a la forca.

Patró dels barretaires (St Jaume era l’únic apòs-
tol que en va usar); també els barretinaires.

Venerat per patró dels pintaires i pintaners.
Patró dels calcinaires.
Els nostres avis l’invocaven perquè els salvés dels

dimonis a l’hora de la mort.
Invocat pels nostres besavis més reculats, quan

esternudaven.
Invocat per les dones que criaven perquè les guardés

del mal de pit, qualificat popularment de llet nuada.
Invocat pels pelegrins i els qui havien de fer viat-

ges llargs sense mitjans, i vivint damunt el terreny.
Invocat pels vells carreters de carrera.
Reclamat perquè fes créixer i anar bé les carbas-

seres, sobretot les vineres. reclamat pels marits cal-
çasses perquè els guardés de la fúria de la muller.

Invocat pels nostres avis per trobar una bona
casa; quan mudessin d’amo, els servents, i quan
canviessin de domicili, si no vivien en casa pròpia.

Invocat per fer sortir el sol.
Patró d’España.
Patró de l’arma militar de Cavalleria, sota la no-

minació de Santiago el Mayor.
Patró dels alpinistes.

26 juliol
SANT JOAQUIM

Patró (entre altres) dels botxins (perquè en diu-
menge no s’executava mai ningú).

Patró dels esquerrans (els botxins havien de ser,
obligadament, esquerrans).

SANTA ANNA
Protectora dels casats.
Patrona de les puntaires de la costa.
Advocada per les nostres àvies que es dedicaven a

fer punt d’agulla, coma ofici.
Patrona de les feines que es deriven de l’ofici de

filar, com l’espiar, el debanar, el capdellar, etc.
Invocada per les dones casades, sense fills, perquè

els guarís l’esterilitat.
Invocada per les mestresses de casa per tal que

els protegís els guisats i les gasòfies.
Patrona de la família.
Patrona de les pastadores casolanes (no feien el

pa per a vendre’l).
Patrona dels espardenyers.
Venerada pels corders de Girona.
Patrona dels torrers tortosins.
Advocada de les dones en tot mal pas.
Patrona dels escombriaires (que tenien a més a

Sta Peronella).
Patrona dels marxants de coses velles, sastres de

vell i trastaires, i els que deixaven diners sobre robes
i altres objectes.

Venerada per les primitives planxadores, nome-
nades “puces”.

Patrona dels guanters (junt amb Sta Magdalena).
Advocada de les mainaderes i dides seques.
Patrona dels coixos.

27 juliol
SANT CUGAT

Patró dels carders, que pentinaven la llana ser-
vint-se de les cardes fetes amb pues d’escardot.

Patró dels geperuts.
Patró dels murris, els tinyetes i els lladrets de

mercat.

SANT FÈLIX DE NOLA
Invocat quan algú volia estroncar-se una hemor-

ràgia.
Advocat de les teranyines.

SANTA JULIANA i SANTA SEMPRONIANA
Patrones de Mataró. (Venerades com “les san-

tes”).
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28 juliol
SANT NAZARI

Venerat pels que tenen el nas petit i aplanat
(camussos) i, per extensió, els bruixots.
(veure 12 gener)

29 juliol
SANTA MARTA

Patrona de la confraria dels hostalers. (Jesús va
ser allotjat a la casa dels germans Marta, Maria i
Llàtzer, a Betània, i Marta era qui tenia cura de
l’abitllament de la llar).

Patrona de les minyones i criades (els criats teni-
en per patró St. Bonifaci).

Antiga patrona de les bruixes.
Venerada per les bugaderes de riu (a més de Sta

Àgata).

30 juliol
SANT ABDÓ i SANT SENEN
(popularment Sant Nin i Sant Non)

Patrons dels camperols (fins a la introducció de
Sant Isidre).

Patró de la confraria gremial dels hortolans de les
hortes de Sant Antoni i Sant Pau, a Barcelona.

31 juliol
SANT IGNASI DE LOYOLA

Patró -en molts països- de la tropa.
Invocat pels nostres avis quan es purgaven per tal

que el fes bon efecte, sense dolor ni trastorn intes-
tinal.

Patró de les missions (junt amb Sta Teresa de
Lisieux).

1 agost
SANT FELIU

El tenien per advocat els qui vivien sense treba-
llar.

Patró d’Alella.

SANT PERE DE LES CADENES
Patró dels ferrers especialitzats en cadenes, i al-

tres oficis que treballaven el ferro.

2 agost
MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

Patrona de la confraria dels corders i esparde-
nyers.

Patrona dels velers.

4 agost
SANT GUZMAN D’AMARANTA

Advocat de les pescateres del Grau, de València.

5 agost
MARE DE DÉU DE LES NEUS

Patrona dels negociants de glaç (que conservaven
per a l’estiu el glaç natural de les gelades de l’hivern).

Patrona de les dones boniques, sobretot les forne-
res (tenien fama de lleugeres, i feien un pa tou i

dolç, i l’home que el comprava tenia llicència per
clavar un pessic a la fornera que li venia. D’aquí ve
el nom de “pa de pessic”).

També la invocaven les puntaires, les bugaderes i
les planxadores perquè les lliurés d’embrutar la
roba.

Patrona del gremi dels agullers (a part de St Pol).

5 agost
SANT EMIGDI

Advocat contra els terratrèmols, i les grans ma-
rors i els corrents del mar que no provenen dels
temporals i que hom creu que provenen de sota el
fons del mar.

Advocat dels propietaris de cases per tal que els
guardés d’esquerdar-se i enrunar-se per efecte de
terratrèmols.

6 agost
SANT ESTEVE

La vella confraria de St Esteve celebrava la seva
festa avui perquè preferien no fer-la al desembre,
perquè l’endemà de Nadal no és dia escaient per a
celebracions patronals.

Patró de nombrosos oficis menors i d’idiosincràcia
diversa, tal com queda ressenyat al Capítol I.

També advocat (entre bastants més) dels sastres.
Antigament patró i advocat dels enterramorts,

bagulaires i altres persones relacionades amb afers
funeraris.

7 agost
SANT GAIETÀ

Advocat dels pobres i desventurats; també dels
vells capellans que vivien en la pobresa i humilitat
(teatins).

Patró dels enterramorts i bagulaires, i altra gent
que intervenien en el trànsit de la mort com vetlla-
dores, vestidors i velles ploraneres.

SANT ALBERT DE SICÍLIA
Advocat de l’aigua.
Advocat de tots els mals que poden guarir-se a

base d’aigua.
Advocat especial contra les febres i per afavorir

els parts.
Venerat pels forners.
Patró dels muts.

8 agost
SANT DOMÈNEC

Patró dels gremis o oficis que utilitzaven aigua,
com els paperers, tintorers i indianaires. També el
veneraven els pagesos i els escombriaires.

Advocat per a provocar la pluja i conjurar l’eixut i,
al contrari, per deturar l’excés d’aigua, segons cre-
ien alguns pagesos.

Invocat contra la llagosta i altres plagues del
camp.

Advocat i patró dels pinxos de la Barceloneta.
Patró dels ocellistes barcelonins.
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Invocat per les nostres àvies, perquè els seus fills
no morissin penjats.

Patró dels corretgers.
Antigament patró dels sastres.

10 agost
SANT LLORENS

Patró dels oficis que utilitzaven el foc com a ele-
ment principal: terrissers, vidriers, fonedors, tor-
rers (torres amb senyal de foc), cuiners i d’altres.

Invocat, per tant, pels cocs i coquesses.
Invocat pels venedors i marxants ambulants de

menjar cuit, venedors de cap i pota, els rostidors
de carn, i els llosaires que coïen botifarres emboli-
cades amb fulles de col.

Venerat pels bombers i apagafocs d’algunes po-
blacions.

Patró dels escorxa-ròsses (els qui escorxen el bes-
tiar destinat al canyet, per tal d’aprofitar-ne la pell).

Patró dels senglars, i venerat pels seus caçadors.
Patró dels moliners de vent, a l’illa de Mallorca.
Patró dels marregaires i, com ells, els altres flas-

saders i teixidors de mantes i vànoves.

SANT DEUDAT
Advocat dels antics sabaters de vell, o pegots, per-

què no els manqués feina, i perquè no se’ls perdes-
sin les sabates que els duien a adobar.

11 agost
SANT ALEXANDRE

Patró dels carboners, tant els que el feien al bosc
com els que el venien.

SANTA SUSAGNA (o Susanna)
Patrona de les puntaires de coixí (entre altres

santes).
Invocada per la pagesia perquè afavorís les colli-

tes, especialment la del raïm.

SANTA FILOMENA
Patrona dels firaires.

SANTA CLARA
Patrona i advocada de les dones que anaven a re-

passar roba i a cosir a casa dels altres.
També patrona dels vidriers.
Patrona homonímica dels que no veien bé (per-

què els aclarís la vista), i dels jutges (perquè els
aclarís l’enteniment).

Patrona dels terrissers, rajolers i bobilaires.
Patrona del bon temps.
Patrona de les monges clarisses, de Pedralbes.
Patrona de la televisió

13 agost
SANT HIPÒLIT
(veure 20 març)

Patró dels terrissers (perquè ell va morir a cops
de gerra), en les tres branques; els ollers (estris
per anar al foc), els escudellers (feien obra fina per

al servei de la taula) i els gerrers (dedicats a obra
basta i vulgar).

SANT CASSIÀ
Patró dels mestres d’escola.

15 agost
L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU

Patrona dels manxols (mancs).
S’hi encomanaven els que havien d’anar a apagar

focs i havien sofert cremades. Invocada contra les
cremades.

Invocada contra les cremades.
Possible patró (no confirmat) del gremi dels agu-

llers.
Patrona del gremi dels flassaders i els corallers.
Patrona dels velers o teixidors de seda.
Venerada per les pentinadores i les belleres (que

feien feines conduents a proporcionar bellesa i ga-
llardia).

Venerada pels tinyetes o lladrets de l’antic Born.
Invocada pels herbaires de bosc, els pegaires

(que fan pega de la reïna), els trementinaires, els
teiaires i els rauters (que rauen la teia dels pins), i
els escorçaires.

Invocada per les nostres àvies perquè els conser-
vés l’agilitat i la joventut.

16 agost
SANT ROC

Patró de Barcelona, proclamat al 1587 per haver-
la alliberada de la pesta.

Patró dels veïns de la Plaça Nova.
Antic patró de la Vila de Gràcia.
Patró de l’Hospitalet de Llobregat.
Patró dels antics enterramorts, que li demanaven

que els guardés del contagi.
Invocat pels cuiners i mestresses de casa per tal

que no se’ls apagués el foc mentre cuinaven i que
no se’ls cremessin els guisofis.

Invocat contra els incendis i els estralls del foc.
Protector dels gossos.
Venerat pels molers, picapedrers, marbristes, els

empedradors i els minaires.
Invocat pels bataners, moliners d’aigua o

nocadors, establerts a la vora de corrents d’aigua.

18 agost
SANTA HELENA (o Elena)

Patrona de Cabrera de Mar.
Venerada per les tiradores de cartes, somnàmbu-

les, senyaladores de mals i mig bruixes.
Invocada per les dones no respectades prou per

llurs marits.
Advocada de les coses i els plets perduts.
Patrona dels arqueòlegs.

19 agost
SANT MAGÍ

Patró, a Tarragona, dels angelets i dels infants que
no han arribat a l’edat de pecar.
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Patró del barri dels Encants, a Barcelona, i vene-
rat per diversos oficis allí establerts: els sastres de
vell, els matalassers i diferents venedors de coses
velles.

Patró dels ermitans.

20 agost
SANT BERNAT DE CLARAVALL

Patró dels arbres petits i arbustos, especialment el
boix; també de les abelles.

Patró dels que treballen la fusta en petit (cullerai-
res, esclopaires, i per l’estil).

Patró dels trompeters i tabalers de la ciutat.
Patró, antigament, dels moliners d’aigua (no els

de vent), a Mallorca.

21 agost
SANT BONÓS, sacerdot i SANT MAXIMIÀ, diaca

Patrons de Blanes.

23 agost
SANTA ROSA

Patrona de les flors, sobretot les aromàtiques.
Vanerada pels jardiners i els floristes.
Patrona de la gent de riu: pescadors, raiers i

llauters de l’Ebre (a més de St. Jordi).
Advocada de les famílies molt nombroses.

SANT EUGENI
Patró dels moliners (que veneraven, ademés, al-

tres sants).

24 agost
SANT BARTOMEU

Patró dels carnissers (perquè ell va ser despellat).
Patró d’alguns oficis que treballen la pell

(pellicers, manyoters, matancers i d’altres). També
els tapissers.

Patró dels hortolans de les hortes del Portal Nou
(després St Isidre).

Patró del barri barceloní de Sants.
Patró dels drapaires (patronatge, avui, del tot

oblidat).
Invocat pels hortolans fadrins, és a dir els qui tre-

ballaven per altri, i com a mossos.
Patró dels relligadors.
Patró dels escorxadors i mata porcs.
Advocat pels sagristans.
També venerat pels que fabricaven eines per a

despellar, com ganiveters, daguers i navallers.
Patró de Sitges.

25 agost
SANT GENÍS COMEDIANT i SANT GENÍS ES-
CRIVENT (“genissons”)

Patró dels caçadors de cèrvols i d’isards.
Patró dels mercers i altres oficis que, per sí sols,

no eren prou importants per constituir un gremi,
com els bossers, els corretgers, els ulleraires, els
rosariaires, els naipers, els barretaires, els passa-
maners, els boneters (que feien barretines i bonets

de punt de mitja), els pintaires, els perxers i els ve-
nedors ambulants de vetes i fils.

També l’invocaven els hospitalers i els contraban-
distes.

Venerat pels músics i cantaires de carrer, i ceguets
que vivien de la capta tot cantant.
27 agost
SANT JULIÀ
(veure 7 gener)

Patró d’una de les confraries gremials més im-
portants de la ciutat de Barcelona, ja que aplegava
nombrosos petits oficis que, per sí sols, no podien
constituir un organisme propi; eren coneguts pels
“julians”; la confraria la integraven des dels mer-
cers, als bossers, els corretgers, els guanters, cin-
ters, esclopers, matalassers, tireters, ulleraires, ro-
sariaires o paternosters, naipers, barretaires i
capellers, els corders de cànem, ferreters, perxers,
passamaners, els boneters que feien casquets i bar-
retines de punt de mitja, els pintaires i, encara, al-
gun més.

Invocat pels familiars dels desterrats i dels sol-
dats.

Patró de venedors ambulants de vetes i fils.
Patró dels vells hospitalers.
Venerat pels vells carrilaires (a més de St Josep);

també els antics carreters, cotxers i menadors de
vehicles.

Advocat dels aprenents de barber per tal que els
guardés de clients barbacerrats i de barbes rabiü-
des, de pèl d’ase o de porc.

Venerat pels antics passafraus i contrabandistes.
Venerat pels caçadors, sobretot els de cèrvols;

també reclamat pels caçadors actuals de cabirols o
isards.

28 agost
SANT AGUSTÍ

Patró dels oficis que treballaven la pell, blanquers,
pergaminers i pellaires, en general.

Patró, també, dels marxants ambulants de pells
llaurades, per als bressols de la mainada

Advocat contra les plagues, les pestes i les epidè-
mies, en general.

Advocat de la son i patró dels dormilegues. Se
l’invocava contra el malson i els somnis dolents.

30 agost
SANT FÈLIX

Patró de Vilafranca del Penedès.

SANT VÍCTOR
Patró dels cultivadors d’ametlles.

31 agost
SANT RAMON NONAT

Patró de les llevadores i advocat dels parts, i en
casos de febre desesperada.

Protector contra els falsos testimonis, i la calúmnia.
Protector del bestiar de llana, contra pestes i pla-

gues. (Ell va ser pastor d’ovelles).
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Patró dels femeters d’ahir (avui escombriaires).
Advocat dels clavaris, les claveres, o dames de

claus.

SANT DOMÈNEC DEL VAL
Antic patró dels escolanets.

1 setembre
SANT GIL (o EGIDI)

Patró dels pastors del Pirineu.
Advocat de les dones de casa, que es passaven les

llargues vesprades d’hivern filant prop de la llar.
Invocat pels mantegaires, i pels mastres

botellaires que feien bots per traginar l’oli i el vi a
bast.

Patró dels que feien escombres de boix (també ve-
neraven Sta Peronella).

Invocat contra els somnis dolents, i contra la por
a la fosca i a la nit.

Invocat contra el cranc i els mals gangrenosos

SANT LLOP
Invocat contra les bruixes, els mals esperits, i els

animals monstruosos i llegendaris.
Protector dels ramats contra l’atac del llop.
Venerat per als mals de coll (o de gola) i l’esqui-

nància (angina).

SANT ADJUTORI, beat
Invocat per la gent de mar.
Invocat pels esperitats i els impedits.

SANT LLERDÓ
Patró de les dones brutes o poc netes, o les mal-

endreçades.

3 setembre
SANT GREGORI, EL MAGNE

Invocat contra la tisi, els mals de ventre forts o
mal masclí

Patró dels vells mestres de dança.

4 setembre
SANT MAR

Venerat pels picapedrers i molers.

SANTA ROSALIA
Patrona dels velluters de seda i alguns velers i pe-

tits oficis que treballaven la seda.

diumenge primer de setembre
MARE DE DÉU FONTCALDA

Patrona de Manresa.

7 setembre
MARE DE DÉU DEL TURA

Patrona d’Olot.

8 setembre
MARESDEDÉU TROBADES

Patrona de la majoria de santuaris catalans.

SANT ADRIÀ
Invocat pels botxins i estiracordetes. (Sant Adrià

va sofrir  martiri en tallar-li les cames a cops de
mall damunt d’una enclusa).

Venerat pels carnissers.
Venerat pels carboners.
Antigament patró de guàrdies i escarcellers en

record que ell havia vigilat les presons dels cristians
abans de la seva conversió.

Ocasionalment va ser patró de missatgers i de
corredors de postes perquè després del seu marti-
ri es va aparèixer dues vegades a la seva muller
Natàlia i li va fer lliurament de sengles importants
missatges.

dissabte del primer diumenge de setembre
MARE DE DÉU DE LA CINTA

Patrona de les dones embarassades. Per extensió
de la Família Reial espanyola d’ençà el naixement
d’un fill de Felipe IV, en 1629.

Patrona de Tortosa.

8 setembre
SANT FAUST

Advocat dels matutaires, passafraus, i els contra-
bandistes, en general; per extensió, dels burots i els
guàrdies que els vigilaven.

VERGE DEL CLAUSTRE
Patrona de Guissona.

MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA
Patrona principal del Maresme (des de Tordera a
Montgat), des de 1957.
Patrona de Reus  (25 setembre).

NOSTRA SENYORA DE COVADONGA
Patrona d’Asturias.

9 setembre
SANT PERE CLAVER
Invocat en els parts difícils.

10 setembre
SANT NICOLAU DE TOLENTÍ

Advocat dels agonitzants.
Protector de les perdius i els seus caçadors.
Invocat pels confrares del Monestir de Corretja.

12 setembre
SANT GUIM
Patró dels sagristans.

EL BEAT MIRÓ DE TAGAMANENT
Invocat pel mal de cap i el mal de queixal.

13 setembre
SANT AMAT

La pagesia tortosina l’havien tingut per patró.



92

15 setembre
SANT GUIU, segador

Patró dels segadors (perquè va inventar la falç per tallar
les espigues, ja que fins aleshores ho feien amb tisores).

SANT NICOMEDES
Un dels tants patrons dels botxins.

16 setembre
SANT CORNELI

Patró dels tractants de bens i bèsties de banya.
Invocat contra el mal d’orella.

17 setembre
SANTA AGATÒCLIA

Patrona de les serventes, a diverses contrades de
la Catalunya nova.

SANT LAMBERT
Patró, antigament, de part de la pagesia de la

Catalunya vella.
Advocat del mal d’orella.

SANTA CORNÈLIA
Patrona de les vídues.

18 setembre
SANT FERRIOL

Patró dels lladres.
Advocat i protector de les oques.
Patró dels coixos, dels manxols i dels esguerrats,

en general; com que entre els oficis de sabaters i
sastres hi havia molts coixos, de manera indirecta
també es creien protegits pel sant.

SANT JOSEP DE COPERTINA
Patró dels estudiants.

19 setembre
SANTA MARIA DE CERVELLÓ o Santa Maria
dels Socors

Patrona dels navegants.

20 setembre
SANT EUSTAQUI

Invocat contra el foc i les cremades; invocat, tam-
bé, per guardar els boscos d’incendis.

Advocat dels caçadors.
Patró dels banyaires de Banyoles i els xereminai-

res i tinterers de St Feliu de Torelló, que treballa-
ven la banya al torn.

21 setembre
SANT MATEU

Patró dels burots, especialment els cobradors i
dinerers.

Venerat pels jardiners.

22 setembre
SANT MAURICI

Patró dels tintorers de draps.

SANT CANDI
Invocat per treure els esperits del cos dels posses-

sos, i contra les males  arts del dimoni i dels em-
bruixaments.

23 setembre
SANTA TECLA

Patrona dels tarragonins.
Patrona dels macips de ribera i els bastaixos de

capçana.
Invocada en l’agonia.

SANT LLI
Invocat i protector de les collites.

24 setembre
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Patrona dels sastres de Barcelona, especialment
els de la Ribera.

Invocada pels notaris, procuradors, escrivants, i
els teixidors de llana.

Patrona de la ciutat de Barcelona, des de 1868.
Advocada de la fundació del seu nom per la re-

dempció dels captius.
Invocada pels rellotgers, perquè era l’advocada

de les hores.
Patrona de Calella de Palafrugell. (confirmar)
Patrona de l’Arquebisbat de Barcelona

25 setembre
DALMAU MUNNER, beat

Invocat per guardar-se i salvar-se d’accidents de
maquinària.

Advocat del silenci.
Advocat contra el mal de queixal i de dents, a les

comarques gironines.
Advocat dels moliners, contra els accidents de molins.

SANT NICOLAU DE FLUE
Venerat pels ramaders, pastors i tractants en bes-

tiar de llana i de pèl menut, com són cabres, porcs,
conills i d’altres.

SANT FOST
Antigament advocat dels hortolans i pagesos de

l’horta lleidatana; però mai no ha gaudit de gran
devoció.

Invocat per terres d’Àlaba contra l’eixut, per les
calamitats de la terra i les males collites; també con-
tra l’esterilitat de les dones i les bèsties.

26 setembre
SANT COSME i SANT DAMIÀ,
els “Sants Metges”

Patrons dels metges, els cirurgians i els barbers.

SANT CEBRIÀ i SANTA JUSTINA
Patrons dels escuracalderes.

28 setembre
SANT SALOMÓ

Patró dels savis, dels estelers que feien pronòstics,
i dels qui practicaven arts quimèriques.
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SANT EVERANT
Patró dels guardadors de porcs i porcaters.

29 setembre
SANT GABRIEL, arcàngel

Invocat pels familiars dels mariners i viatgers.
Invocat per les mares per demanar la protecció

dels seus fills.
Invocat pels coixos, cecs, manxols i gent tolida en

general.
Advocat de les bones noves (de la gent que són

lluny de casa).
Patró dels amics dels goigs.

SANT MIQUEL, arcàngel
Patró major de Lleida (junt amb St Anastasi) i

dels cultivadors de la fruita dolça.
Patró del barri barceloní de la Barceloneta.
Patró de la milícia medieval.
Patró dels mestres cuirassers, llancers, ferrers de

tall i altres oficis relacionats amb les armes i les ar-
madures.

Patró dels carnicers (també St. Bertomeu), cadi-
raires i embogadors de cadires, vidriers, contra-
bandistes, tintorers, barretaires, llanterners, lam-
pistes i electricistes, i molts altres oficis sense raó o
causa aparent.

Patró dels mestres de llos, romanillaires i balan-
cers (l’atribut de la imatge són dues balances, al
plat de l’esquerra hi havia el cap de la persona i el
de la dreta les seves obres; ell era qui controlava
l’accés al cel).

Patró petit dels oficis que tractaven amb or i ar-
gent: oripellers, guadamassilers, batifullers, argen-
ters, dauradors, i d’altres.

Patró dels passafraus, matuters i contrabandistes.
Venerat pels obladers, que feien oblecs i neules.
Advocat petit dels tenders, rajolers i bobilaires

(que tenien per patrona la M. D. del Carme).
Venerat pels mestres de vara i de bastó, que eren

els qui ensenyaven a jugar al ganivet, la bola i a do-
nar bufetades sense perill de rebre’n.

Advocat dels llums d’oli; patró dels llanterners,
gresolers, vidriers de llum i llumanerers.

Advocat pels cocs i les coquesses i gent que tracta-
ven amb menjar cuit (a part de venerar altres
sants).

Invocat pels vells pelegrins i, per extensió, els ofi-
cis i artistes nòmades: ensinistradors de bèsties,
saltimbanquis, comediants, músics ambulants, i al-
tres gents per l’estil.

Patró dels barretaires i, per extensió, contra el
mal de cap.

Advocat de les veremes i del vi i, per això, dels ve-
remadors.

Patró dels tenders-revenedors (fundat el 1447)

30 setembre
SANT JERONI

Patró dels corbs (hom el reclamava per deslliurar-
se’n).

Patró dels filòsofs i gent d’estudi; també dels lli-
breters.

SANT LLEOPART
Patró, primitivament, de constructors i paletes.

1 octubre
SANT REMIGI

Invocat per deturar les aigües desbordades i
aminorar les riuades.

SANT ISOP
Patró dels lleigs, geperuts i contrafets.
Invocat pels graciosos i els qui havien de viure de

fer gràcies.
Invocat contra les cremades.

SANT BENET
Invocat pels pastors contra la caparra dels seus

ramats.

SANT REMI
Invocat pels que feien sacs i els qui en compraven

i venien de vells.

SANTA TERESA DE LISIEUX
Patrona de les missions (juntament amb St.

Ignasi).

2 octubre
SANTS ÀNGELS CUSTODIS (o de la Guarda)

Patró dels guardaboscos i vigilants de tota mena.
Invocat per les mares perquè protegís els seus in-

fants de bressol de males mirades i embruixa-
ments.

Patró del barri barceloní d’Hostafrancs.
4 octubre
SANT FRANCESC D’ASSÍS

Advocat del bestiar de llana.
Patró dels captaires (a part d’altres sants).
Antic patró dels passamaners i tapissers.
Patró i advocat de les dones gràvides.
Patró dels caçadors amb escopeta, i de peces gros-

ses.
Patró dels caminants, rodamons i vianants, és a

dir de gent que tresca i fa via a peu.
Patró dels ferradors.
Protector dels estables i del bestiar estabulat.
Al 1223 St. Francesc d’Assís va muntar dins d’una

cova un pessebre amb persones i animals de veri-
tat; això justificaria els patronatges tant diversos.

7 octubre
MARE DE DÉU DEL ROSER

Patrona dels hortolans del Portal Nou i St. Pere
(junt amb St. Bertomeu), després es van passar a
St Isidre.

11 octubre
SANT FERMÍ

Invocat per guardar el bestiar.
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SANT GUMAR
Venerat pels oficis que treballen fusta tova: grava-

dors, escultors de fusta, tallistes, instrumentistes
de fusta, estoigers i capsers, i altres per l’estil.

Reclamat pels malcasats i matrimonis malavinguts.
Invocat perquè protegís i guardés les dones do-

lentes i perjures.

12 octubre
MARE DE DÉU DEL PILAR

Patrona de la Guàrdia Civil, espanyola.
Invocada per les fadrines barcelonines per matri-

moniar.

13 octubre
SANT SERAFÍ

Venerat pels sabaters.

SANT GRAU
Advocat dels animals bovins, a molts pobles de

muntanya.
Patró dels oliaires i fanalers; també els antics fana-

lers de gas.
Advocat contra el mal de pedra i els mals de l’ori-

na, tant de l’home com del bestiar.

segon diumenge d’octubre
MARE DE DÉU DEL REMEI

Patrona dels saludadors, adobadors, oracionai-
res, salmaires i tots aquells que es dedicaven a cu-
rar per art i sense ciència.

Advocada de les pastures.

15 octubre
SANTA TERESA DE JESÚS

Advocada dels somnis; així mateix de tots aquells
que es dedicaven a la interpretació dels somnis.

Advocada dels caçadors d’ocells amb trampes i
paranys.

Venerada per les monges, en general, encara que
no fossin carmelites.

Reclamat pels pares de fills desobedients i exal-
tats.

Patrona dels figuraires de pessebre.
Invocada pels vells carambolistes i jugadors de bi-

llar.
Invocada contra els crancs, especialment per les

dones.

16 octubre
SANT GALDRIC

Patró històric de la pagesia catalana (abans de St.
Isidre).

Venerat pels agricultors catalans pirinencs, del
Rosselló.

Reclamat per les malalties de la vista.

SANT MARTINIÀ
Venerat pels armers (tot i que, com a treballadors

del ferro, pertanyien a la gran confraria de St.
Eloi)

SANT LLUC
Patró dels estudiants; també dels artistes pintors

i els mestres relligadors, (els pintors es van posar
sota l’advocació de St. Lluc en separar-se dels Es-
teves, i es van dividir en tres estaments: pintors de
vidrieres, pintors retaulers, que pintaven damunt
fusta i pintors cortiners, que pintaven damunt
tela).

Venerat, antigament, pels pintors de parets i els
emblanquinadors de pinzell d’espart.

18 octubre
SANTA EUDA

Patrona i advocada de les bugaderes i rentadores
rosselloneses, i de la Catalunya vella.

20 octubre
SANTA IRENE

Advocada de la virginitat; protectora de les dones
que es veien obligades a anar al molí i, en general,
protectora de la puresa i virtut femenina

21 octubre
SANTA ÚRSULA (la més coneguda de les Onze
Mil Verges)

Patrona dels barreters d’agulla (que feien barreti-
nes i casquets), i les puntaires.

Invocada per les fadrines velles.

SANTA COLUMBINA i SANTA CLARA
Invocades contra l’eixut, la fam i la pesta.

24 octubre
SANT MARTIRIÀ

Patró de Banyoles.

SANT ANTONI M CLARET
Patró dels teixidors.

25 octubre
SANT CRISPÍ (junt amb la seva esposa Santa
Susagna), i SANT CRISPINIÀ

Patrons dels sabaters de vell (pegots i atacadors),
i dels seus aprenents, respectivament.

Venerats pels pellaires i els vells blanquers, per
efecte de la relació amb els sabaters.

26 octubre
SANT LLUCIÀ i SANT MARCIÀ

Patrons de la ciutat de Vic.

28 octubre
SANT SIMÓ

Patró dels massa grossos.
Patró dels drapaires (com St. Bertomeu).
Patró dels asserradors.

SANT JUDES TADEU
Patró i protector dels desesperats, i li demanen

ajut en aquests casos.
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29 octubre
SANT NARCÍS

Patró de Girona.
Patró dels oliaires, llantiers i gerrers.
Invocat contra el mal d’orella, les torçades de les

extremitats i les palpitacions.
Advocat de les mosques.(De la tomba del sant va

sortir una allau de mosques, en pretendre profa-
nar-la, que va foragitar les tropes franceses)

Invocat pels cocs i coquesses i altra gent de cuina
perquè el menjar no se’ls passés i no hi caiguessin
mosques.

31 octubre
SANT QUINTÍ

Invocat pel Ripollès perquè faci tornar dòcils els
infants que surten rebecs, ploraners o verdencs.

Invocat perquè redueixi la hidropesia.

segon diumenge de novembre
VERGE DEL PATROCINI

Patrona de la vila de Cardona, on hi ha moltes fa-
drines que porten el nom.

2 novembre
SANTES ÀNIMES DEL PURGATORI

Advocació dels tonyinaires, precursors dels baca-
llaners d’avui, i dels comptadors d’arengades.

3 novembre
SANT ERMENGOL

Patró dels constructors de ponts, els burots i els
guardes de cap de pont que curaven de percebre el
tribut de pontatge.

Invocat en passar un pont, ja sia pel damunt o per
sota.

Invocat pels tabacaires d’Andorra i els passafraus, pa-
quetaires i contrabandistes que traficaven amb tabac.

SANT HUBERT
Patró (un d’ells) dels caçadors.

SANT MARTÍ DE PORRES
Invocat pels pagesos contra rates, talps i altres

rosegaires.

4 novembre
SANT CARLES BORROMEU

Patró dels que tractaven amb arròs i els midonaires.
Patró dels banquers

SANT AMANT
Patró dels traginers de sal, de Cardona.

SANT CLAR
Invocat pels polítics, els jutges i advocats.

5 novembre
SANT GURI

Invocat contra follets, fades, bruixes, basiliscs,
dracs i serps.

Invocat pels vells caminants i traginers per deslliu-
rar-los de llops, gossos folls i altres bèsties.

6 novembre
SANT SEVER

Patró dels teixidors i els paraires (tant els que
obraven la llana com els que la teixien).

Invocat contra els mals de cap i les migranyes.

SANT LLEONARD
Patró de rucs i ases.
Invocat perquè vetllés per la salut d’aquests ani-

mals.
Advocat de les herbes dels prats que asseguren el

forratge del bestiar; per això l’invoquen els pastors
i ramaders.

8 novembre
ELS QUATRES SANTS CORONATS (que són
cinc: St. Claudi, St. Nicostrat, St. Simforià, St.
Simplici i St. Castori)

Patrons dels escultors, els imaginaires i els estu-
cadors.

9 novembre
N.S. de la ALMUDENA

Patrona de la comunitat de Madrid.

10 novembre
SANT NOÈ

Patró dels mestres d’aixa i vaixellaires.

SANT ANDREU-AVELLÍ
Invocat contra la feridura i, sobretot, contra la

mort sobtada.
Patró dels cordoners.
Advocat (a més d’altres sants) del collegi de nota-

ris, els procuradors causídics i els escrivants.

11 novembre
SANT MARTÍ

Patró de la cavalleria catalana (abans de St.
Jordi).

Patró del bestiar de ferradura i de peu rodó.
Patró (antigament) dels moliners.
Venerat pels forjadors i ferrers de muntanya; els

fargaires, aramaires i cotamallers.
Advocat dels subhastadors, camisers, cotoners,

femeters, relligadors, pelegrins, tinyetes i altres de
ben diversos.

Patró dels matelots, mossos de quadra i gents
d’hostal.

Venerat pels tallanders i mestres de llos que fe-
ien, i escudaven, eines de tall grosses: destralaires,
aixaires, falçaires, dallaires, etc. (també eren de-
vots de St. Eloi).

Patró dels qui patien defectes físics i s’havien de
lliurar a la capta, a més dels espunyats, els con-
trets, els coixos i els cecs.

Patró dels oficis de forn: vidriers, terrissers, rajo-
lers, bobilaires, forners i pastissers.
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Invocat per les dones que anaven a curar malalts,
precursores de les infermeres d’avui.

Patró dels femeters, avui escombriaires (si bé,
com que es servien d’ases, retien culte a St Antoni
Abat, i perquè procedien dels antics hortolans fes-
tivaven, ensems, St. Domènec).

Patró dels relligadors (que havien tingut per patró
St. Bertomeu).

Protector del diner deixat, i de qui el deixava,
avars i usurers.
Advocat dels cornuts, a diferents pobles.

13 novembre
SANT DÍDAC

Patró dels botxins.

SANT BONHOME (en cast. Homobono)
Patró dels sastres de Barcelona.
Invocat pels botiguers de roba, mercers i altres

comerços per l’estil.

14 novembre
SANT SERAPI

Invocat contra trencament i desllorigaments d’os-
sos.

Advocat contra els còlics miserere.

15 novembre
SANT ALBERT MAGNE

Invocat contra els terratrèmols (juntament amb
Sta. Àgata).

(veure 8 abril)·Patró dels químics.

16 novembre
SANTA GERTRUDIS

Invocada contra les rates i altres rosegadors del
bosc.

Advocada de les marmanyeres i venedores del
mercat.

17 novembre
SANT ISCLE i SANTA VICTÒRIA

Invocats per guarir el mal de pits i afavorir a les
mares l’alletament dels seus fills.

18 novembre
SANT ROMÀ

Advocat de fer parlar bé i amb claredat.

22 novembre
SANTA CECÍLIA

Patrona dels músics.
Invocada contra els mals donats i els embruixa-

ments.

SANT FILEMÓ
Venerat pels criats.

23 novembre
SANT CLIMENT

Patró dels marbristes.

Venerat pels mestres vaixellers i vells gats de mar;
també per armadors de vaixells i xarcadors; protec-
tor dels nàufrags.

25 novembre
SANTA CATERINA

Patrona de les noies fadrines, a muntanya (“cate-
rinetes”).

Venerada pels estudiants de Teologia.
Patrona dels ferrers de tall i mestres de rodes;

també dels filadors, constructors de carros, mes-
tres d’aixa i fusters de mobles.

Patrona dels mestres boters (a més de Sta. Eulàlia).
Patrona dels bastaixos de capçana i dels macips

de ribera (després ho va ser Sta. Tecla).
Patrona dels tintorers de seda.
Venerada per advocats i escrivans.
Venerada pels carders i espardenyers i les velles

apedaçadores i parracaires,

30 novembre
SANT ANDREU

Patró d’Escòcia, de Rússia i de Grècia.
Patró, a Catalunya, dels pobles que duen el seu

nom.
Protector de la infància i l’adolescència
Patró dels pescadors petits, d’arts pesqueres me-

nors i, sobretot, dels pescadors de canya, no pro-
fessionals.

Venerat pels que tracten amb peix, i en venen.
Patró dels xarxaires, especialitzats en filar i fer

xarxes.
Patró dels courers, que repujaven el coure i feien

treballs molt delicats i afiligranats, de caient artístic
damunt metall, com ofici de luxe (formaven part de
la confraria dels Esteves).

Invocat pels vasos trencats.
Patró dels passamaners i dels perxers (que des-

prés passaren als Julians).

1 desembre
SANT ELOI

Patró dels que treballaven el metall al foc, i els que
feien armes: llancers, espasers, cuirassers, guar-
ders, daguers, canoners i pedrenyalers.

Venerat pels argenters, moneders i pintors de vi-
drieres (aquests després passaren a St. Lluc).

Patró dels traginers i dels ferrers.
També dels “guarders” que feien fundes de metall

per les armes, i dels beiners, més tard fetes de pell.
Patró dels ferrers de tall, o tallanders (dits mes-

tres d’obra blanca) com els daguers, els buidadors,
avui esmolets; també dels mandreters, que feien
guants de ferro, només que per a la mà dreta.

Eren Elois els ferrers, manyans i serrallers; també
els calderers, els estanyers, els llanterners, els pica-
dors de llimes i els ferrovellers; així mateix els re-
llotgers i els flasquers.

Veneraven St Eloi els vells oficis del metall munta-
nyencs: enclusaires, rellaires, dalladors, falçaires,
aixadaires, cavegaires, etc.
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Advocat per guardar els óssos
Patró de Tàrrega.

SANT ÓS
Patró de les gents piloses i, sobretot, dels barbers.
Venerat, per contra, pels barbamecs.

2 desembre
SANTA BIBIANA

Protectora dels nens petits perquè els facin sortir
bé les dents i bavin amb facilitat.

Invocada per l’epilèpsia o mal de St. Pau. (Veure
25 de gener).

3 desembre
SANT FRANCESC XAVIER

Invocat pels vells mariners contra els naufragis.
Invocat contra les tercianes i les quartanes.

4 desembre
SANTA BÀRBARA

Invocada contra els llamps i els seus efectes (per-
què un llamp va enderrocar la torre on el seu pare
la tenia  tancada; la seva iconografia la representa
al costat d’una torre de defensa).

Patrona de tots aquells oficis que tracten amb ex-
plosius o fan espetegar alguna cosa, com els mo-
lers, barrinaires, i picapedrers; també artillers,
coeters, fogueters i pirotècnics i, en general, de
tots els oficis que tracten amb foc de pet i de flam.

Advocada per a no morir sense Sagrament.
Patrona dels vells moliners de morter, els trinque-

taires i jugadors de pilota.
Invocada pels campaners (perquè els guardés del

llamp).
Patrona de les campanes.
Patrona de l’arma d’Artilleria de l’Exèrcit espa-

nyol.
Patrona dels mistaires.
Invocada contra els incendis.
Invocada contra la mort súbita.

SANT PERE DE SENA
Venerat pels pintaires, pinters i pentiners (enca-

ra que el seu patró era St. Julià).

SANT JOAN DE DAMASC
Venerat pels sargaires, cabassers, cistellers i altres

oficis per l’estil.

6 desembre
SANT NICOLAU

Patró dels nois
Patró dels escolanets.
Patró dels paers, que venien robes fetes en

mercadatge ambulant.
Patró de les coses impossibles, i se li demanava

ajut en casos desesperats.
Antigament patró dels barquers i descarregadors

de naus.
També dels desguassadors de naus.

Venerat pels boters; també pels calceters, mitjai-
res i teixidors de punt d’agulla.

Reclamat pels que es dedicaven a fer d’escrivents.

SANT NICOLAU DE BARI
Patró dels mariners, en les tempestes i en les pes-

tes.
Patró de la família i la tranquillitat domèstica.
Patró de la infància, i de les noies núbils cristia-

nes.

SANT FIRTIÀ (un dels Sants Innocents)
Advocat per a fer ploure.
Patró de Torelló.

8 desembre
PURÍSSIMA CONCEPCIÓ DE MARIA

Patrona dels botiguers, especialment els que veni-
en els seus articles sense parar (a més de St. Anto-
ni de Pàdua).

Patrona del gremi de forners, pastissers, fideuers
i adroguers (perquè havien de pastar amb pasta
maurada).

Patrona dels cerers.
Patrona de les puntaires de la costa.
Patrona de l’arma d’Infanteria, de l’exèrcit espa-

nyol.
Copatrona de Barcelona, en ocasió de la seva

mediació en el gran flagell de la pesta de 1651; la
imatge de la Catedral porta a les mans les claus de
la ciutat, en plata, substituïdes en algun temps per
uns rosaris.

Patrona dels dominis espanyols (s/ Carlos III).
Venerada per les “belleres” que tenien cura de pen-

tinar, pintar i empolainar les dones per fer-les belles.
Patrona dels tapissers (?).
Patrona dels farmacèutics.
Patrona dels jovenets d’Arenys de Mar (advocada

com la M D Fumadora) perquè aquest dia podien
fumar cigarretes d’herbes.

Invocada per les nostres àvies perquè els donés
una forra de cabells llargs i espessos, però fàcils de
pentinar, sense haver d’emprar gafets ni follets.

10 desembre
M. D. de LORETO

Patrona de l’arma d’Aviació, a l’exèrcit espanyol.

11 desembre
SANT PAU DE NARBONA

Invocat per les dones a qui els ha fugit el marit (o
les que temien que ho fes).

12 desembre
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Patrona de Mèxic.

13 desembre
SANTA LLÚCIA

Invocada per a conservar la vista i evitar-li qualse-
vol mal.
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Patrona de modistes, cosidores, matalassers, es-
pardenyers, rellotgers, gravadors i estudiants.

Invocada pels picapedrers, marbristes i barrinaires.
Patrona dels gravadors, a la fusta i al metall, que

gravaven corrons per a imprimir indianes.
Invocada en les oracions per a fer sortir brosses i

resquills dels ulls.
Advocada dels fadrins calceters i mitjaires (els

mestres d’aquest ofici veneraven St Sebastià).
Patrona dels molers, al s. XV.

14 desembre
SANT JOAN DE LA CREU

Invocat contra els tumors freds; guaria tots els
mals amb aigua clara.

Advocat contra la set.
Advocat dels indigents i la gent que no tenen res

per a menjar.

SANT NICASI
Reclamat contra el còlera.
Invocat per guardar de rates la casa, el graner i

els camps.
Patró dels caçadors de musteles.

17 desembre
SANT LLÀTZER

Patró dels llebrosos o mesells; també dels gossos.
Patró dels cecs captaires que van pel món guiats

per una altra persona, o un gos.
Invocat pels fossers i enterramorts (entre altres

sants).
Invocat contra la pèrdua de les collites.

SANT FRANC DE SENA
Invocat per les malalties de la vista.

18 desembre
MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA

Advocada de les dones embarassades.
Venerada pels corredors d’orella (precursors

dels actuals agents de Borsa), i dels canviadors.
També dels mestres daguers i ganiveters (que, així

mateix, adoraven St. Baldomer).

segon diumenge de desembre
MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

Patrona dels fideuers.
Patrona de la confraria que curava de l’enterra-

ment dels pobres que morien a la forca.

23 desembre
SANTA VICTÒRIA

Protectora de les dones que crien; especialment
se la invoca perquè guardi de mastitis i de tenir
pèls als pits.

26 desembre
SANT ESTEVE

Patró i advocat dels vells sastres de robes fetes, i
els sastres dels Encants (veure 6 agost)  (a més de
St. Magí).

Antic patró dels fadrins, a Catalunya.
Patró dels diferents oficis que intervenien a l’es-

glésia sense ésser ordenats: campaners, sagristans,
escolans, diaques, etc.

Patró d’una de les Confraries gremials més im-
portants de Barcelona que aplegava els gremis més
rics, especialment els que es dedicaven a les arts
sumptuàries, i els que feien els arreus i les armadu-
res per a les cavalleries, és a dir per a cavalcar,
guarnicioners, brodadors, coureters, freners,
llautoners, sellaires, etc.Al seu escut gremial s’hi
representa un clau en evocació del martiri de St
Esteve que va morir en clavar-li un clau al cap.

 Advocat dels vells mandroners, soldats especialit-
zats en engegar pedres amb mandró i bassetja.

Patró dels qui treballen i intervenen en pedra: pi-
capedrers, marbristes, molers, barrinaires, en aten-
ció al seu martiri.

27 desembre
SANT JOAN EVANGELISTA

Patró i protector de diversos gremis barcelonins,
entre ells els fadrins paraires i els corders de viola,
que feien cordes de budell per als instruments de
corda.

Venerat pels assaonadors de pell.
Patró dels calderers (com també St. Cebrià i Sta.

Justina i, així mateix, St. Eloi).
Advocat dels clergues i capellans.

29 desembre
SANT TOMÀS DE CANTERBURY

Patró de la llegendària campana Tomasa, de la
Seu (que ell va fer fondre per tres vegades).

31 desembre (fins a migdia)
SANTA COLOMA

Invocada contra els óssos.
Advocada contra la fam, i la gent la reclamava en

les grans pèrdues de collites.
Patrona i advocada, antigament, dels forners que

cremaven llenya de pi (en evocació del seu marti-
ri).

Patrona de Centelles.

31 desembre (per la tarda)
SANT SILVESTRE

Advocat i protector del bestiar casolà o de com-
panyia, si no està encorralat ni engabiat.
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CAPITOL IV

SANTS AMB PREDICAMENTS

(dins del parèntesi la data de celebració anterior)

Abdó 30 juliol
Adam 18 gener
Adjutori, beat 1 setembre
Adrià 8 setembre
Àgata 5 febrer
Agatòclia 17 setembre
Agnès 21 gener
Àgueda 5 febrer
Agustí 28 agost
Aigua 1 maig
Albà 21 juny
Alberic 26 gener
Albert de Sicilia 7 agost
Albert d’Unhà 13 maig
Albert Magne 15 novembre
Albert, el Magne  7 abril
Albì 1 març
Aleix 17 juliol
Alexandre 11 agost
Almudena 9 novembre
Amanç 6 juny
Amant 4 novembre
Amat 13 setembre
Anastasi 11 gener
Anastasi 11 maig
Anatòlia 9 juliol
Andreu 30 novembre
Andreu d’Hivernon 18 abril
Andreu-Avel·lí 10 novembre
Àngels 2 agost
Àngels Custodis 2 octubre
Anià 25 abril
Ànimes del Purgatori 2 novembre
Anna 26 juliol
Anna Garcia 7 juny
Anneta 21 juliol
Anselm 21 abril
Antoni abat 17 gener
Antoni de Pàdua 13 juny
Antoni M. Claret 24 octubre (23 oct.)
Antoniet 14 febrer
Anunciació de la Mare de Déu 25 març
Apol·lònia 9 febrer
Arnau 16 febrer
Ascassi 24 gener
Assumpció 15 agost
Atanasi 3 gener (2 maig)
August 7 maig
Avi 17 juny
Baldiri 20 maig
Baldomer 27 febrer
Baluard 24 juny

Bàrbara 4 desembre
Basileu 2 març
Bartomeu 24 agost
Benet 15 gener
Benet 23 març
Benet 1 octubre
Benet de Palerm 3 abril
Benet, captaire 16 abril
Benet, petit 11 juliol (21 març)
Benigne, màrtir 13 febrer
Bernardí de Siena 20 maig
Bernat de Claravall 20 agost
Bertran 3 juliol
Bibiana 2 desembre
Biduïna 14 abril
Blai 3 febrer
Bobó 23 maig
Bon Consell 26 abril
Bonaventura 15 juliol (14 juliol)
Bonhome 13 novembre
Bonifaci 14 maig
Bonós, sacerdot 21 agosy
Brígida 1 febrer
Cabeça 27 abril (9 setembre)
Calamanda 5 febrer
Camil de Lelis 14 juliol (18 juliol)
Candelera 2 febrer
Candi 22 setembre
Càndia 6 juny
Caralampí 10 febrer
Carles 4 novembre
Carme 16 juliol
Casilda 9 abril
Casimir 4 març
Cassià 13 agost
Castori 8 novembre
Caterina 25 novembre
Cebrià 26 setembre
Cecília 22 novembre
Celdoni 3 març
Celeriana 8 abril
Cervelló 19 setembre (25 set)
Cinta dissabte del primer diumenge de set.
Ciriac 15 juliol
Clar 4 novembre
Clara 11 agost (12 agost)
Clara 21 octubre
Claudi 6 juny (1 juny)
Claudi 8 novembre
Claus, M D de les 19 juliol
Claustre 8 setembre
Climent 23 novembre
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Coloma 31 desembre
Columbina 21 octubre
Concordi 1 gener
Corneli 28 maig
Corneli 16 setembre
Cornèlia 17 setembre
Cosme 26 setembre (27 set)
Covadonga 8 setembre
Crispí 25 octubre
Crispinià 25 octubre
Cristina 24 juliol (23 juliol)
Cristòfor 10 juliol
Cugat 27 juliol (25 juliol)
Cuqui 3 juliol
Dalmau Munner, beat 25 setembre (24 setembre)
Damià 26 setembre (27 set)
Daniel 3 gener
Defensor 2 gener
Demètria 21 juny
Desemparats dissabte del segon diumenge maig
Desemparats segon diumenge desembre
Deudat 10 agost
Dídac 13 novembre
Dimas, el bon lladre 10 abril (25 març)
Dimoni darrer divendres març
Dimoni Cobal 1 abril
Domènec 8 agost (4 agost)
Domènec de la Calzada 12 maig
Domènec del Val 31 agost
Dorotea 6 febrer
Dot 7 juliol
Dragó 16 abril
Elionor 1 juliol
Elisabet, reina de Portugal 4 juliol (8 juliol)
Eliseu 14 juny
Elm 2 juny (14 abril)
Eloi 1 desembre
Emigdi 5 agost
Encarnació 25 març
Engràcia 16 abril
Enric 13 juliol (15 juliol)
Enric, camàlic 16 juny
Erasme 14 abril
Erasme 2 juny
Ermengol 3 novembre
Esbarriada 25 març
Escolàstica 10 febrer
Escuder darrer dimarts març
Escuder 12 juny
Esperança 18 desembre
Esquerrana 25 març
Esquilant darrer divendres març
Esteve 26 desembre
Esteve 6 agost
Euda 18 octubre
Eudald 11 maig
Eugeni 23 agost
Eugènia 26 març
Eulàlia 12 febrer
Eustaqui 11 maig
Eustaqui 20 setembre

Eva 18 gener
Everart 28 setembre
Evidi 13 juny
Expedit 19 abril
Faci 18 gener
Fàtima, la samaritana 13 maig (20 març)
Faust 24 juny
Faust 8 setembre
Felip 3 maig (11 maig)
Felip Neri 26 maig
Feliu 1 agost
Fèlix 30 agost
Fèlix de Cantalici 18 maig
Fèlix de Nola 13 gener
Fèlix de Nola 27 juliol
Fèlix, màrtir 23 març
Fermí 7 juliol
Fermí 11 octubre
Ferran 30 maig
Ferriol 18 setembre
Filemó 22 novembre
Filomena 11 agost
Firtià 6 desembre
Florentina 14 març
Folícula 4 febrer
Fontcalda diumenge primer setembre
Fost 25 setembre
Franc de Sena 17 desembre
Francesc d’Assís 4 octubre
Francesc de Sales 24 gener (29 gener)
Francesc de Paula 2 abril
Francesc Gil de Frederic i Sans 22 gener
Francesc Xavier 3 desembre
Francesca, vídua 9 març
Frederic 18 juliol
Frument, marxant 23 març
Gabi 19 febrer (15 febrer)
Gabriel, arcàngel 29 setemb (24 març)
Gaietà 7 agost
Galdric 16 octubre
Gastó 6 febrer
Gem 10 gener
Genís 25 agost
Genoveva 3 gener
Gentil 28 gener
Germana 15 juny
Gertrudis 16 novembre
Gervasi 19 juny
Gibert 7 juny
Gil 1 setembre
Gràcia 25 març
Grau 13 maig
Grau 13 octubre
Gregori 2 gener (9 maig)
Gregori, el Magne 3 setembre (12 març)
Guadalupe 12 desembre
Gualfar 30 abril
Guia 25 març
Guideta 12 març
Guillem 25 juny
Guim 12 setembre
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Guiu, segador 15 setembre
Guiverada 28 febrer
Gumar 11 octubre
Guri 5 novembre
Guzmán de Amaranta 4 agost
Helena 18 agost
Hilari 13 gener (14 gener)
Hipòlit 20 març
Hipòlit 13 agost
Honest 16 febrer
Honorat 16 gener (16 maig)
Hubert 3 novemvre
Ignasi d’Acevedo 15 juliol
Ignasi de Loyola 31 juliol
Invenció Sta. Creu 3 maig
Irene 20 octubre (21 febrer)
Irineu 26 març
Isabeleta 7 abril
Iscle 17 novembre
Isidor 26 abril (4 abril)
Isidre 15 maig
Isop 1 octubre
Iu 19 maig
Jaume 25 juliol
Jaume, menor 3 maig (11 maig)
Jeroni 30 setembre
Jeroni Emilià 8 febrer (20 juliol)
Jerònima Dols 15 abril
Joan Bosco 31 gener
Joan Baptista 24 juny
Joan de Damasc 4 desembre (27 març)
Joan de Déu 8 març
Joan de la Creu 14 desembre (24 novembre)
Joan de Mata 8 febrer
Joan de Ricci 23 maig
Joan de Sahagun 12 juny
Joan d’Organyà 8 abril
Joan Evangelista 27 desembre
Joan Francesc 7 gener
Joan Nepomucè 16 maig
Joan, evangelista 6 maig
Joan, marxant 30 abril
Joaquim 26 juliol (16 juliol)
Jordi 23 abril
Josep d’Arimatea 17 març
Josep 19 març
Josep de Copertina 18 setembre
Josep Oriol 23 març
Josep, geperut 20 març
Judes Tadeu 28 octubre
Juli 12 abril
Juli 27 maig
Julià 7 gener
Julià 27 agost
Juliana 27 juliol
Juliana de Falconeri 19 juny
Julita 16 juny
Just 29 maig (28 maig)
Justa 19 juliol
Justina 26 setembre
Lambert 17 setembre

Loreto 10 desembre
Luquesi 28 abril
Lutgarda 16 juny
Llambert 16 abril
Llàtzer 17 desembre
Lleonard 5 febrer
Lleonard 6 novembre
Lleopard 30 setembre
Llerdó 1 setembre
Llet 2 febrer
Lli 23 setembre
Lliberata 20 juliol
Llibori 23 juliol
Llop 1 setembre (17 gener)
Llorens 10 agost
Lluc 18 octubre
Llucià 26 octubre
Llúcia 13 desembre
Llugen 26 març
Lluís Gonzaga 21 juny
Llum 2 febrer
Macari Aventí 2 gener
Macià 14 maig (24 febrer)
Madrona 15 març
Magdalena 22 juliol
Magí 19 agost
Mamet 11 maig
Mar 4 setembre
Marc 25 abril
Marçal 30 juny
Marcià 26 octubre
Maresdedéu Trobades 8 setembre
Margarida 20 juliol
Margarida de Costitx 14 abril
Margarideta 27 abril
Marí 13 juny
Marià 30 abril
Maria Egipciaca 2 abril
Maria Goretti 6 juliol
Mariana Villalba 20 abril
Marta 29 juliol
Martí 11 novembre
Martí de Porres 3 novembre
Martinet 8 abril
Martinià 16 octubre
Martirià 24 octubre
Mateu 21 setembre
Maure 15 gener
Maurici 22 setembre
Maurici Prueta 20 febrer
Maximià, diaca 21 agost
Medard 4 juny
Mei 7 juny
Mercè 24 setembre
Mig 1 març
Miquel de maig 8 maig
Miquel dels Sants 5 juliol (10 abril)
Miquel, arcàngel 29 setembre
Miquel, bisbe de Sinnada 23 maig
Miró de Tagamanent 12 setembre
Misericòrdia 8 setembre (i 25 set)
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Moixant 1 gener
Moixó 1 gener
Montserrat 27 abril
Narcís 29 octubre
Nazari 12 gener
Nazari 12 juny
Nazari 28 juliol
Neus 5 agost
Nicasi 14 desembre
Nicolau 6 desembre
Nicolau  de Bari 6 desembre
Nicolau de Flue 25 setembre (21 març)
Nicolau de Tolentí 10 setembre
Nicomedes 15 setembre
Nicostrat 8 novembre
Noè 10 novembre
Novena 14 juny
Oleguer 6 març
Oliva 10 juny
Onofre 12 juny
Òria 31 març
Orient 1 maig
Ós 19 juny
Ós 1 desembre
Pacià 9 març
Palemó 11 gener
Pancràs 12 maig
Pasqual Bailon 17 maig
Patllori 21 juny
Patró 13 juny
Patrocini segon diumenge novembre
Patrocs 4 juny
Paturea darrer divendres març
Pau 25 gener
Pau 29 juny
Pau de Narbona 11 desembre
Pau del pa 8 febrer
Pau eremita 15 gener
Paula 26 gener
Paula 18 juny
Paulí de Nola 22 juny
Pelegrí 13 juny
Pere 29 juny
Pere Celestí 19 maig
Pere Claver 9 setembre
Pere de les cadenes 1 agost
Pere de Planella 24 maig
Pere de Sena 4 desembre
Pere Ermengol 24 abril (27 abril)
Pere Màrtir 29 abril
Pere Nolasc 29 gener (31 gener)
Pere Regalat 13 maig
Peronella 31 maig
Pilar 12 octubre
Píxedis 21 juliol
Pol 23 juliol
Pola 5 gener
Policarp 26 gener
Policarp 23 febrer (26 gener)
Ponç 11 maig
Poncem 25 març

Prisca 18 gener
Prot 31 maig
Protasi 19 juny
Puríssima Concepció 8 desembre
Quatre Sants Coronats 8 novembre
Queri 25 juny
Quintí 31 octubre
Quirze 16 juny
Quitèria 22 maig
Raimon de Penyafort 7 gener (23 gener)
Ramon de Fiteró 1 febrer
Ramon Nonat 31 agost
Reis 6 gener
Remei segon diumenge octubre
Remi 1 octubre
Remigi 1 octubre
Repelió 16 febrer
Ribera 18 juny
Ricard 3 abril
Rita 22 maig
Roc 16 agost
Rocío 18 maig
Romà 18 novembre
Rosa 23 agost (30 agost)
Rosalia 4 setembre
Rosalina de Vilanova 17 gener
Roser 7 octubre
Rufina 19 juliol
Sadurní 7 abril
Sadurní, bisbe 7 juliol
Salomó 28 setembre
Salustià 27 juny
Salvador d’Horta 18 març
Sants Coronats 8 novembre
Sebastià 20 gener
Sebastià d’Aparici 25 febrer
Segimon 1 maig
Semproni 1 març
Semproniana 27 juliol
Senén 30 juliol
Serafí 13 octubre (12 octubre)
Serapi 14 novembre
Serenet 28 juny
Serení 23 juny
Servent de Déu Carlemany 28 gener
Sever 3 març
Sever 6 novembre
Severa 3 febrer
Severa 20 juliol
Silvestre 31 desembre
Simeó Estilita 5 gener
Simeó infant 23 març
Simforià 8 novembre (22 agost)
Simforosa 2 juliol
Simó 28 octubre
Simplici 8 novembre
Simplici, Papa 2 març (10 març)
Sulpici 20 abril
Sulpici 5 maig
Susagna 11 agost
Tecla 23 setembre



103

Telm 14 abril (2 juny)
Teodat 18 maig
Teresa de Jesús 15 octubre
Teresa de Lisieux 1 octubre (3 octubre)
Titus 26 gener (6 febrer)
Tomàs 3 juliol (21desembre)
Tomàs d’Aquino 28 gener (7 març)
Tomàs de Canterbury 29 desembre
Tomas Moro 22 juny (6 juliol)
Toribi de Mogravejo 27 abril (23 març)
Trabal 1 juliol
Trinitat 26 maig
Trobat 23 gener
Tura 8 setembre
Ubaldesca 28 maig
Urbà 2 abril
Urbà 25 maig
Ursucina 19 juny
Úrsula 21 octubre
Valentí 14 febrer
Valer 23 juny
Valeri 1 abril (28 gener)
Venanci 18 maig (1 abril)
Verònica 4 febrer
Vicenç 22 gener
Vicenç Ferrer 5 abril
Vicens, barquer 22 juny
Vicentó 2 gener
Víctor 30 agost (28 juliol)
Víctor de la Mola 21 juliol
Victòria 17 novembre
Victòria 23 desembre
Vidal 4 febrer (4 novembre)
Vidal 28 abril
Virgili 5 març (6 març)
Visitació 2 juliol (31 maig)
Vit, dormilega 15 juny
Zacaries 22 març
Zenon 4 febrer
Zenon 9 juliol
Zita 27 abril
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