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L'art suprem ?
- L'art de l'esperit.

L'amor inefable ?
- L'amor al saber.

Tresors inimaginables
a l'abast de tothom.
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Sant Vicenç i Santa Eulàlia

Sant Vicenç i Santa Eulàlia, 
la cristianització del culte a Apol·lo i 
la política internacional carolíngia 

de la segona mitat del segle IX.

Sumari
S'analitzen els cultes de Sant Vicenç 

i Santa Eulàlia com a formes sincrèti
ques del culte a Apol·lo, la seva im
portància i l'ús d'aquests símbols en 
la política internacional carolíngia de 
la segona meitat del segle IX. De l'a
nàlisi es desprèn que Vicenç fou capi
tal  en  l'enfrontament  del  858  entre 
Carles el Calb i Lluís el Germànic i 
que Eulàlia féu de pedra de toc en la 
consolidació de la dinastia guifrediana 
en la partició de la Gòtia del 878.

Hagiografia i sincretisme

A inicis del segle IV el cristianisme començà a ser deci-
siu en el panorama polític de l'imperi romà. Un dels meca-
nismes que la nova religió utilitzarà per la seva difusió i per 
l'assimilació dels cultes previs1 serà la creació de les figu-
res devocionals de sants i santes2, molts d'ells a partir dels 
màrtirs haguts en els episodis de persecució que patiren 

1 (Engen 1986,550)
2 (Boyarin 2004,38-39) Per la relació entre el foment del culte als 
sants en l'imperi i les relacions amb el judaisme, en el context del 
procés de la definició de la ortodòxia cristiana.
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els nous creients. Parlant de l'hagiografia ibèrica, es detec-
ten dues onades d'elevacions als altars: una primera, glo-
bal, en el segle IV, a conseqüència de l'encetada preemi-
nència adquirida en l'imperi, i l'altra, local, en el segle VII, 
promoguda per el IV concili de Toledo, celebrat l'any 6333.

Sant Vicenç i Santa Eulàlia, ambdós màrtirs d'origen pe-
ninsular i  ambdós suposadament de finals del segle III o 
inicis del IV, formen part de la primera fornada i són, amb 
diferència,  les  figures  més  rellevants  del  santoral  ibèric; 
com a tals han estat objecte d'una munió de treballs erudits
4. Aparentment no relacionats entre ells (tot i que com veu-
rem, no falten evidències que els esmentin conjuntament), 
es diferencien també en la popularitat del seu culte: Vicenç 
serà un sant conegut des de ben d'hora en bona part de la 
conca mediterrània5 i amb gran predicament6, mentre que 
el culte a Eulàlia, si bé també documentat fora del seu àm-
bit ibèric original7 ja des dels segles immediats a la seva 
sublimació, no gaudirà aparentment d'una tal popularitat8. 

Atès que no són ni de bon tros els únics ni els primers i 
que el seu martiri no és especialment diferenciat de la resta 
de màrtirs cristians del seu temps, cal preguntar-se en pri-
mer lloc, per els motius d'aquesta rellevància i, subsidiària-
ment, per els perquès de la seva elecció particular i no la 
de qualsevol dels altres màrtirs contemporanis coneguts.

3 (Fàbrega 1858,26-27)
4 A part  de les referències que apareixen en treballs  hagiogràfics 
més amplis, com per exemple (García i Rodríguez 1966), citem per el 
que fa a Sant Vicenç a : (Lacger 1923), (Saxer 1995,2002) i sobre 
Santa Eulàlia a : (Fàbrega 1958), (Gil 2000), (Fita 1903), (Petruccio-
ne 1990), (Ribas 2009), (Veganzones 1995)
5 (García Rodríguez 1966,260-271)
6 (Shepard 1998) Per la continuada devoció al sant a Saint Germain-
des-prés a París .
7 Utilitzem el terme ibèric en el sentit més reculat, pre-romà, que in-
cloïa la costa mediterrània, fins el riu Roina. 
8 (Saxer 2002,155) Per el que fa al culte en la Gàl·lia, sí que fa notar 
que Vicenç i Eulàlia són els sants amb més ressò; però a Vicenç el 
considera un sant 'universal', consideració que no estén a Eulàlia.
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Tot i que l'assimilació de déus pagans per sants cristians 
ja  es  documenta  primerencament  al  Mediterrani  oriental 
entre els sants bizantins9, com per exemple sant Mercurius, 
i no falta certament entre sants documentats a l'occident, 
com seria el cas de Sant Sadurní, per el que fa a les dues 
principals figures del santoral ibèric tradicionalment s'ha ig-
norat aquesta possibilitat; i en limitar-se els treballs sobre 
ells a un enfocament purament cristià, la resposta ha esde-
vingut arbitrària, tautològica, car, com a molt, es cerca l'ori-
gen de la seva popularitat en la transmissió dels texts hagi-
ogràfics, les Actes i les Passio10, en la de les seves relíqui-
es, en la tasca evangelitzadora dels ministres de la nova 
religió11 i en tot cas, en darrer terme, se'l considera un re-
sultat de la fe cristiana popular. 

Mirarem de defensar la noció que la seva doble preemi-
nència no és casual i que cal considerar-los formes sincrè-
tiques de dos aspectes diferents d'un mateix complex sim-
bòlic pagà, concretament el del culte al déu solar Apol·lo, i 
que per tant caldria llegir la seva precoç devoció ibèrica, de 
fet, com un indici de la popularitat del culte solar pre-cristià 
en el Mediterrani occidental.

Però abans posarem un exemple d'assimilació per part 
de la religió cristiana d'un culte antic del sud de la penínsu-
la, força conegut, que ens pot ajudar a entendre com funci-
onen aquests processos i a mirar d'apropar-nos a la com-
prensió  de  quins  elements  són suprimits,  quins  transfor-
mats i quins es mantenen estables. L'exemple és tan sols 
indirectament relacionat amb les figures de Vicenç o Eulà-
lia, però ens servirà més endavant quan parlem del simbo-
lisme d'aquesta última. Parlem de la Setmana Santa de Se-
villa.

9 (Gregory 1986,229,239)
10 (Moretius 1911,98-99) Per els préstecs entre la Passio de Sant Vi-
cenç de Prudenci (B.H.L.,8627) i les de les Eulàlies (B.H.L. 2700) i 
(B.H.L. 2696).
11 (Veganzones 1995,321) Per el cas del culte a Eulàlia de Mèrida.
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Tal i com recordava Flórez en el volum dedicat a la Bèti-
ca de la magnífica España Sagrada12, el principal culte pre-
cristiá documentat a Híspalis13 era el de la deessa Venus, 
la babilònica Ishtar, que sincretitzada en l'Afrodita llevantina
14 i passada per el filtre púnic, mantindrà el nom babilònic15 
de Salambo16 als extrems de l'Hespèria, on continuarà plo-
rant  la mort  del  seu marit/amant,  el  diví  Adonis17,  en les 
anomenades festes d'Adonia o  adonais hispalenses18.  És 
tracta, ni més ni menys, que de l'adaptació local de les bí-
bliques planyideres de Tammuz19. Festivitats que apareixen 
descrites en el relat de la passió de les verges i santes, 
Justa i Rufina20, patrones de Sevilla21, i que situa llur martiri 
a rel de la seva celebració (17-19 de juliol), aparentment a 
finals del segle III (~287). Mirem com resumeix Flórez la 

12 (Flórez 1747,9,99)
13 Bisbat que el temps d'Isidor tenia la seu, dedicada a Sant Vicenç 
(Florez 1747,9,100)
14 (Budin 2004,123)
15 (Turcan 1996,145)
16 Suposadament adaptació de Salam Baal, 'la imatge de Baal', tot i 
que la primera part resulta poc satisfactòria.
17 Figura aquesta de la divinitat mortal, que resulta especialment sig-
nificativa si parlem de la Hispània romana, ja que si atenem al testi-
moni de Plutarc (46-120dC), en el seu De defectu oraculorum, ens in-
forma que en temps de Tiberi (14-37dC), es deia que el deu Pan ha-
via mort. Per tant, tenim que Pan, juntament amb Tammuz/Adonis, 
resulta ser una de les poques divinitats 'tardanes' que patí la mortali-
tat;  de  fet,  el  protagonista  de  l'episodi  és  anomenat  precisament, 
Thamus. I resulta encara més rellevant si li sumem el testimoni del 
mateix Plutarc en el seu Libellus de fluviorum et montium nominibus 
(Maussacus 1615,55) on explica que l'etimologia del terme Hispania 
deriva precisament del Pan, cap dels exèrcits de sàtirs que acompa-
nyaren a Dionís/Hèrcules en la conquesta de la vella Ibèria.  Argu-
ments que semblen avalar, per tant, la possibilitat d'un sincretisme 
Pan-Dumuzi a inicis de l'era cristiana.
18 (Castro 2004,260)
19 Ezequiel 8:14
20 (Cumont 1927,332-333) Compara les parts rellevants del text en 
les dues versions principals en que ens ha arribat.
21 (Florez 1747,9,276-281)
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descripció de les festes:

...   según   cuyo   documento   sabemos,   que   se 
celebraba esta fiesta en el mes de Julio, llevando 
con gran pompa y comitiva el Idolo de la Diosa 
en hombros de mugeres nobles, y dando muchos 
gemidos con ademanes de llanto en memoria del 
de   Venus   en   la   muerte   de   Adonis;   por   lo   que 
llamaban a estas fiestas Adonia22

... infiriéndose ambas cosas por la profesión de las 
hijas, que en quanto al modo de ganar la vida era 
de vender vasos de barro ...
...   a   todos   los  que  encontraban  pedían  limosna 
para el Idolo, llegaron con la misma demanda a la 
tienda   de   las   Santas   hermanas   ...   Entonces 
sobresaltadas las que llevaban en sus hombros el 
simulacro,   le   dejaron   caer,   rompiendo   con   su 
golpe las vasijas del caudal de las Santas : pero 
éstas no reparando en el detrimento de los vasos, 
sino en el horror del Idolo, le arrojaron y tiraron 
con desprecio, quedando hecho pedazos.23

Anotem els elements idiosincràtics del relat; tenim:

1) Una imatge portada en processó per els  car-
rers.

2) Uns laments dirigits en públic a una deessa per 
la mort del seu cònjuge.

3) Un vasos rellevants, però de justificació espú-
ria. 

22 (Florez 1747,9,99)
23 (Florez 1747,9,276-277)
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Començant per el darrer: els vasos són fàcilment expli-
cables si atenem a la iconografia de la deessa Astarté, l'A-
frodita grega, que des de la seva versió sumèria, Inanna, 
fins a les dames oferents ibèriques, apareix en una de les 
seves figuracions, com a portadora d'un vas, copa o recipi-
ent, model repetit fidelment durant mil·lennis al llarg de tot 
el Mediterrani24.

Els altres dos, a qui hagi estat en la celebració de la Se-
mana Santa Sevillana li resultaran fàcilment identificables. 
És que no fan estremir les saetes cantades des de la més 
punyent de les devocions a la  Dolorosa, que portada en 
processó plora per l'home mort que jau als seus braços? 
No se la victoreja a crits de Guapa! Guapa! ?

Aquí tenim tots els elements de l'antic culte a la deessa 
de la bellesa i del sexe25, Ishtar: des de la menció del vasos 
als apel·latius. I per el que fa al ritual de la lamentació per 
Tammuz: l'home mort als braços de la dona que el plora i 
els planys en públic resulten evidents26.

Observem, però, els canvis. La data de la festivitat va ser 
reaprofitada per celebrar les santes cristianes, i en el nou 
relat s'incorporaren els elements antics (vasos, ídols), però 
convenientment  reciclats  de  manera  que resultessin  adi-
ents a la nova ideologia (vasos trencats, ídols derrocats). 
Tot i així, el que sembla que no pogueren canviar va ser el 
fervor popular i així s'arribà a la inversió màxima, ja que, 
aprofitant l'episodi de la mort de Jesucrist, es donà sortida 
al vell culte a base de convertir una deessa amant i sense 
fills, figura per excel·lència de l'amor sexual, en una verge i 

24 Símbol que molt probablement s'hagi de correlacionar amb el ci-
cle ugarític de Baal/Anat. Vegis l'apèndix A, per les imatges sumèria i 
ibèrica de la deessa.
25 I en origen també de la guerra (Budin 2004,107-108).
26 La reconstrucció del ritual que fa (Cummont 1927,337-338), co-
mentada per (García i Bellido, 1962,6), no pot ser acceptada per: a) 
ignorar els planys, que feien famós el ritual i b) extrapolar significaci-
ons entre divinitats dissimilars. 
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mare; i per el que fa a l'objecte del seu dol, un marit/amant 
en un fill!

Es  mantenen,  però  els  elements  identificadors  que  el 
nou relat ha de conservar per tal de ser reconeixible per la 
seva audiència. És en aquests elements diacrònicament in-
variants que el símbol perdura i manté la unió, el lligam, 
entre significat i significant.

Tenim doncs,  per  resumir,  que els  aspectes  identifica-
dors, els símbols dels elements arrelats profundament en 
l'imaginari  col·lectiu,  per  més  contradictoris  que  aquests 
darrers puguin ser respecte a la nova religió o ideologia, 
poden perviure durant segles, encara que l'explicació que 
s'en doni sigui completament allunyada, o fins i tot inversa, 
de la seva natura original. Un cop vist aquest exemple, mi-
rem la simbologia dels sants objecte d'aquest estudi;  co-
mencem per Vicenç.

11
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Vicenç

La primera pista del substrat pagà que s'amaga sota la fi-
gura cristiana de Sant Vicenç27 la trobem en el seu mateix 
nom: Vincentius, de l'arrel llatina vinco : vèncer. La mateixa 
paraula que qualificava el culte solar romà de preferència 
en temps dels màrtirs, és a dir, el Sol Invictus28.

En segon lloc, trobem el substrat pagà en la iconografia 
descrita en els relats del martiri del sant29, que ens aporten 
el seu element identificador per excel·lència que no és altre 
que el corb, animal sagrat del déu solar Apol·lo, divinitat es-
pecialment rellevant en el panteó romà des del temps d'Au-
gust30. Hi ha un tercer símbol associat, que possiblement 
per massa genèric31 ha deixat una petja menor en la me-
mòria; és tracta de símbol del disc, la roda, la circumferèn-
cia, al·lusió directe tant a la figura de l'astre rei, com al cir-
cuit en el que es mouen els astres viatgers (la eclíptica o 
camí del sol). En el cas de Vicenç, el trobarem en la roda 
de molí a la que el cadàver fou lligat i llençat a les aigües, i  
de les que surà miraculosament. El retrobarem breument 
en nota més endavant en parlar de Sant Vicenç d'Agen.

Resulta molt recomanable la lectura de l'obra Les Satur-
nals32 de Macrobi (escriptor que visqué a cavall entre els 
segles IV-V) per entendre el sentit que l'astre rei tenia dins 
l'univers  simbòlic  pagà  mediterrani,  perquè  és  una  obra 
que, tot i  escrita ja en temps clarament cristians, és feta 

27 Al llarg de tot el text es sobreentén que el Sant Vicenç comentat 
és per defecte en tot moment Sant Vicenç de Saragossa. 
28 Culte  fet  oficial  a  Roma  per  Aurelià  (270-275dC)  (Turcan 
1986,183).
29 (Saxer 2002,299-315)
30 (Smith 1849,1,232)
31 Pensis en el riquíssim simbolisme dels discs solars egipcis o assi-
ris.
32 (Raventós 2003)
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sota una òptica exclusivament pagana i  com a tal és un 
testimoni  d'excepció  dels  conceptes  a/pre-cristians  pre-
sents en l'imaginari romà en l'època en que s'inventaren les 
figures hagiogràfiques que estem comentant. Per resumir-
ho podem mirar de simplificar-ho a base de dir que, a part 
de ser una divinitat com les altres, el rol que dóna al sol la 
seva especial preeminència és el d'ordenar, mitjançant el 
seu transcurs cíclic anual, la successió dels diversos temps 
o estacions (amb els seus símbols actors associats) que 
conformen  l'esdevenir  del  mundus terrenal.  Un  aspecte 
subsidiari implícit, essencial per el que estem parlant, és la 
permanència  en  l'oscil·lació  entre  dia/nit,  estiu/hivern, 
vida/mort; permanència dins l'alternança que dóna lloc a la 
'invencibilitat' davant la 'mort' que l'epítet de la deïtat here-
ta. I que en el cas de l'occident europeu s'escenifica en el 
sol morint diàriament en les aigües de l'oceà per renàixer el 
matí següent, i que per tant ajunta foc i aigua en un ritus de 
renovació contínua. Aspecte aquest de vencedor de la mort 
(sempre renaixent33), que trobem reflectit dins del relat de 
la passió del sant en la figura dels corbs que protegeixen 
precisament, el seu cos difunt que havia surat de les ai-
gües tot i estar lligat a la roda de molí.

I  així  arribem al  símbol  del  corb.  Símbol  complex i  de 
gran antiguitat, com ho és també el símbol del vas, present 
en l'episodi  d'Astarté comentat  abans i  del  que parlarem 
ben aviat. Símbol celeste també (com el del vas), ha estat 
tradicionalment associat  amb la mort  i  representa en les 
tradicions mistèriques34 els estats de dissolució o descom-
posició associats amb ella. Símbol, doncs, de la transfor-
mació i el canvi, el tenim present en els texts ja des de les 
tradicions  diluvials  més  reculades35,  que  perviuran  en  el 

33 Resulta inevitable pensar, per exemple, en la mitologia de la barca 
solar d'Horus.
34 (Cumont 1913,155) Per exemple en el mitraisme, on el corb era el 
nom del primer grau iniciàtic.
35 Per exemple,  en el  diluvi  d'Utnapishtim del relat  de Gilgamesh 
(2100aC).
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cristianisme a través de la tradició judaica. La mateixa pa-
raula  corb  - o  el  corvus llatí,  hereu del ,hebreu ערב   el 
gharb àrab - ajunta en origen tant els significats de negre, 
com de  corb,  com de  vespre,  com d'occident.  Ho saben 
prou bé els lusitans, que en traslladar suposadament les 
relíquies del sant des de l'al-Gharb (Algarve) a Lisboa el 
segle XII i posar la capital sota la seva tutela, prendran el 
costum d'anomenar els corbs, vicentes, en una prova de la 
identificació del sant per el seu animal símbòlic36 des del 
cristianisme. També les fonts àrabs comenten que l'esglé-
sia del mateix lloc, a l'extrem oest del mon conegut, l'antic 
Cap Sagrat (actual Cap de Sant Vicenç), on suposadament 
reposaven les restes del sant, era famosa al seu temps per 
la tradicional i ja llavors molt antiga presència de corbs37. 
Així com de fet, des dels historiadors grecorromans, la rela-
ció entre el lloc i el sol ponent ja havia estat motiu de mites 
i relats sorprenents38.

La relació del corb amb la divinitat solar,  especialment 
associada als rituals de pas, com dèiem, la trobem ja des 
de la mitologia grega i perviurà des de l'influència iraniana, 
també a través del mitraisme, on trobem al corb al servei 
d'Ahura-Mazda ja en època cristiana39. De manera que no 
resulta difícil pensar que en el procés de cristianització els 
aspectes dels cultes solars representats sota la simbologia 
del corb, ocell_negre, fossin assimilats, readaptats, a partir 
de la figura de Sant Vicenç; en altres paraules, on els cam-
perols i la població illetrada utilitzaven el símbol del corb, el 
cristianisme, ho reciclarà com referències a Sant Vicenç . 

No intentarem aquí, fer el resseguit de l'evolució del culte 
al sant cristià, atès que res no podríem aportar als magní-
fics treballs fets sobre la seva figura, ja esmentats en pre-

36 (García Quintela,2002) per el rol del símbol del corb en les tradici-
ons celtes de la costa atlàntica.
37 (Dozy i Pieter,1866,218-219) (García Rodriguez 1966,264)
38 (Estrabó,III,1,5) citant a Artemidor.
39 (Cumont 1913,136)

14



Sant Vicenç i Santa Eulàlia

sentar aquest article. Ens limitarem a fer notar, a partir de 
l'anàlisi dels seus símbols, la molt probable preexistència 
d'un culte solar anterior que l'hauria fonamentat i que per-
metria donar raó de la seva precocitat40,  preeminència41 i 
extensió cultual.  Aquesta possibilitat  es veurà refermada, 
creiem,  en  l'anàlisi  simbòlica  de  l'altra  figura  cabdal  del 
santoral ibèric, Santa Eulàlia; figura que passem a exami-
nar tot seguit.

40 (Saxer 2002,33,43-44) per exemple, fa notar que ja a finals del se-
gle IV (374) es tenen notícies de cultes locals a Vicençs que tal vega-
da es podrien reportar al sant saragossà.
41 Ja en l'àmbit  cristià,  (García Rodriguez 1966,258,265)  remarca 
l'impacte de la Passio del sant en passions posteriors i recorda que 
ja era opinió de Sant Agustí que el text era de coneixement universal.
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Eulàlia

La segona figura del santoral ibèric és, amb diferència, 
Santa Eulàlia42. En el seu cas cal fer un petit incís previ per 
simplificar l'exposició. Històricament, s'ha anat perllongant 
en el  temps una dicotomia entre una santa emeritenca i 
una altra barcelonina43. No entrarem en aquesta disquisició 
per dos motius:

1) En l'anàlisi simbòlica que farem no es diferenci-
en.

2) Si la nostra presumpció és certa i tant ella com 
Sant Vicenç són figures creades en el procés 
de cristianització per adaptar realitats culturals 
preexistents,  la  discussió  sobre  els  seus  orí-
gens es redueix, de fet, com a molt, a detalls de 
l'evolució d'aquest procés cristianitzador.

Altra cosa és, evidentment, el considerar que uns deter-
minats sants primerencs són, de fet, figures aposades da-
munt de creences anteriors; això altera radicalment l'anàlisi 
que sovint es fa de l'evolució de les seves relíquies com a 
vehicle de difusió de la seva devoció44,  ja que, de fet,  la 
buida majoritàriament de contingut45.

Tornant, però, a Eulàlia. Per el que fa a mirar de relacio-
nar-la amb alguna divinitat romana, ens trobem que, a dife-
rència del cas de Vicenç, el seu nom46 no s'avé directament 

42 (García Rodriguez 1966,284)
43 Contraposar per exemple (Moretus 1911) i (Fàbrega 1958)
44 (Veganzones 1995,328-331) per exemple, sobre la difusió de les 
relíquies de Santa Eulàlia, o (Saxer 2002,56-59) sobre la veracitat de 
les translacions de Sant Vicenç.
45 Cosa que, evidentment, no resta pas importància als altres rols 
que les relíquies han tingut i tenen en els altres àmbits.
46 Del grec: Eu = bó , Lal = parla
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amb cap de les divinitats rellevants. Tan sols tenim una re-
ferència directa en el  Peristephanon (404-405dC) de Pru-
denci, que esmenta Isis, Apollo i Venus en relació amb la 
santa47; amb tot, no sembla que es tracti de res més que 
d'unes apel·lacions genèriques a déus pagans48. També se 
l'ha mirada de relacionar amb cultes celtes del sud penin-
sular que podrien portar a una identificació amb la deessa 
dels inferns Proserpina49, si bé la relació amb Eulàlia s'ha 
fet només des de criteris geogràfics50 que tan sols són co-
herents amb la figura d'una santa estrictament emeritenca i 
no amb la suma de les dues ni en el seu simbolisme, que 
és l'enfocament bàsic d'aquest article.

Els relats de la passió de les santes, tant la de Barcelo-
na, com la de Mèrida, són texts amb un guió força similar51, 
plens de llocs comuns52 i on l'element simbòlic més evident 
és la menció del colom blanc que aparegué al moment de 
la seva mort53 (més endavant en parlarem d'un segon as-
pecte, menys evident,  però certament rellevant).  Element 
de presència espúria i no necessari en la lògica dels fets 
narrats, esdevé l'identificador de la màrtir i per tant el sím-
bol des d'on s'ha d'iniciar l'anàlisi.

El colom blanc és un símbol certament universal. Si hem 
de buscar paral·lelismes amb els cultes ibèrics d'abans del 

47 (Prudenci s.IV,III,76-77) 'Isis, Apollo, Venus nihil est, Maximianus  
et ipse nihil,'
48 Tot i que, evidentment, sí que resulta interessant si entenem la 
cita com un resum de les principals deïtats paganes a Mèrida segons 
l'opinió de Prudenci, que indicaria un culte eminentment astral (Lluna, 
Sol, Venus).
49 (Blázquez 1962,147) (Abascal 2005,53)
50 (McKenna 1903,5-6)
51 (Camisón 2003,136).  (Fàbrega 1958,53) però, posa l'accent en 
les diferències que separen el martiri de la santa barcelonina de l'e-
meritenca, tot i que reconeix que els uneix l'ús del foc, concordança 
rellevant que comentarem més endavant.
52 De fet, les passions de Vicenç i Eulàlia figura que van ser model 
de les que s'escrigueren posteriorment (Bodelon 2010,55,64)
53 (Fàbrega 1958,47) (Prudenci s.IV,III,33)
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segle IV el més evident seria en primera instància, el de 
Venus. La mateixa Afrodita que vèiem adorada en la versió 
sevillana de les planyideres de Tammuz i que cal identificar 
també amb la  Blanca Paloma que els mateixos seguidors 
trauran en processó després de saltar la reixa a les festes 
del  Rocío.  No sols s'avenen el sexe (femení) i  el  símbol 
(colom_blanc), sinó fins i tot l'extensió del culte (mediterra-
ni). El problema inicial d'aquesta identificació, però, està en 
que entre les figures d'Apol·lo i Afrodita, el Sol i Venus, no 
hi ha una relació mitològica-simbòlica explícita. Són deïtats 
certament properes54 que apareixen en molts episodis de la 
mitologia,  però no són citades com parella o com actors 
principals de cap narració mitològica i menys encara sota 
les figures del corb i  del  colom. De manera que malgrat 
que s'hagi produït un fenomen de sincretització entre pare-
lles d'ocells (ocell_negre vs. ocell_blanc), com veurem més 
endavant, no podem atribuir sense més el culte a Eulàlia a 
una cristianització feta el segle IV de la figura de Venus 
com sí podíem fer en el cas, per exemple, de les verges 
hispalenques.

També resultava suggeridora la possibilitat que la deessa 
rera Eulàlia fos Artemis, la Diana germana bessona d'Apol-
lo, i veure així en els dos sants principals ibèrics les dues 
personificacions del déu sol; a més, el culte a Artemis el te-
nim ben documentat entre els ibers55. Amb tot, no hem tro-
bat cap lligam clar ni rellevant entre els elements simbòlics 
de la deessa i el colom blanc d'Eulàlia i per tant aquesta 
identificació ha de ser rebutjada per falta d'evidència56.

Hi ha, però, un element que sí que ens permet lligar sim-

54 Fins i tot en l'àmbit astronòmic, Venus i Mercuri, en ser planetes 
més propers al Sol que la Terra, no s'allunyen mai de l'astre rei més 
que per un cert marge.
55 (Strabo 3,4,8,4.1.5) Sobre el culte a l'Artemis Efesia a Empúries i 
Roses.
56 També treballa en contra d'aquesta hipòtesi la manca de populari-
tat  d'Eulàlia  en el  Mediterrani  oriental,  en contrast  amb la  notòria 
d'Artemis/Diana.
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bòlicament les figures de Sant Vicenç (corb_negre) i Santa 
Eulàlia (colom_blanc). Es tracta de la pròpia mitologia re-
ferida al corb d'Apol·lo.

Hi ha dos episodis mítics que expliquen explícitament la 
relació entre Apol·lo i el corb. El primer dona raó de com el 
corb, que en origen era un ocell destacat per la seva blan-
cor57, es convertí en l'ocell negre actual; es tracta de l'epi-
sodi de la mort de Coronis i el naixement d'Asclepi58. I el 
segon que explica la relació entre el corb, la hidra i la copa 
d'Apol·lo59.

Per el que fa al primer, seguint la literalitat d'Ovidi en el 
llibre segon de les seves  Metamorfosis, trobem que ja en 
l'apertura  presenta  el  corb  en  relació  amb  els  diferents 
ocells blancs:

Di maris adnuerant : habili Saturnia curru
ingreditur liquidum pauonibus aethera picti
tam nuper pictis caeso pauonibus Argo, 
quam tu nuper eras, cum candidus ante fuisses
corue loquax, subito nigrantis uersus in alas.
Nam fuit haec quondam niueis argentea pennis
ales, ut aequaret totas sine labe columbas
nec seruaturis uigili Capitolia uoce
cederet anseribus nec amanti flumina cycno.
Lingua fuit damno : lingua faciente loquaci 
qui color albus erat, nunc est contrarius albo. 60

És a dir que el poeta diferencia el corb_blanc, que serà 
un dels actors principals del relat, del colom i del cigne, i ai-
xí serà que al final de l'episodi el 'càstig' que rebrà serà 
l'exclusió de ser comptat entre les aus blanques:

57 Els corbs albins certament existeixen, si bé són poc freqüents.
58 Episodi esmentat entre altres, per Ovidi, Metamorfosis, II,531-632, 
Pausanias, Descripció de Grècia, 2.26.5, i per Píndar, Pythiques, III.
59 Ovidi, Fastis, II,243-266.
60 Ovidi, Metamorfosis, II,531-541
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Sperantemque sibi non falsae praemia linguae 
inter aues albas uetuit consistere coruu61

Tant el  colom com el  cigne s'associen usualment amb 
Venus, si bé en el cas del cigne aquesta associació no és 
en absolut unívoca62. El que tenim, doncs, és un relat que 
explica la transformació del corb, d'un ocell blanc com el 
colom o el cigne, en l'ocell negre que tots coneixem.

Esquematitzant l'episodi narrat per Ovidi,  tenim que: el 
corb, a qui Apol·lo encarrega vigilar la seva amant Coronis 
(del grec korone : corb) l'informa que li fa el salt amb un hu-
mà. El déu, enrabiat, la mata63, però estant encara en la 
pira, extreu del seu ventre el fill que ella esperava que no 
serà altre que Asclepi, el déu de la medicina; de resultes de 
l'episodi el corb esdevindrà negre i es veurà per tant exclòs 
del grup de les aus blanques.

De manera que sí que tenim un episodi ben conegut que 
ens  parla  d'una  au  blanca directament  relacionada  amb 
Apol.lo, que resulta ser, ni més ni menys, que un estadi an-
terior del mateix ocell negre al servei de la divinitat. A més, 
el poeta crea una antítesi entre la veu del colom64 i la llen-
gua culpable del corb65, donant peu així a una possible ex-
plicació del nom de la santa, Eulàlia, la 'de bona parla', si 
pensem que juntament amb la blancor, el corb també perdé 
la bondat de la seva veu66. 

61 Ovidi, Metamorfosis, II,631-632
62 Recordem, per exemple, el propi origen mitològic del terme, que 
remet al lament de Cycnus, rei dels ligurs, per la mort de Faetó (Ovi-
di,  Metamorfosis,  II,367-380),  o bé altres episodis relacionats amb 
Dèmeter o Zeus.
63 En altres versions és Artemis, la contra-figuració femenina del ma-
teix Apol·lo, la que fereix de mort a Coronis.
64 Ovidi,  Metamorfosis, II,536-537 'ales, ut aequaret totas sine labe  
columbas, nec seruaturis uigili Capitolia uoce'
65 Ovidi, Metamorfosis, II,540-541 'Lingua fuit damno : lingua facien
te loquaci qui color albus erat, nunc est contrarius albo.' 
66 Les paraules del  corb també seran igualment  rellevants  en un 
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Podem, per tant, oferir una simbologia alternativa a l'as-
sociació Eulàlia-colom_blanc, que usualment portaria a Eu-
làlia-Venus, en una Eulàlia-corb_blanc, si atenem a que és 
precisament  ella,  juntament  amb  Vicenç-corb_negre,  la 
santa ibèrica més coneguda. I especular, en conseqüència, 
que la seva popularitat no és el resultat d'una coincidència, 
d'una casualitat (dos cultes no relacionats, un de solar i un 
de venusí), sinó de la preeminència del culte apol·lini en la 
cultura romana occidental, simbolitzat per la figura del corb, 
tant blanc com negre. 

Atenent a la difícil pregunta de la natura del culte o cultes 
precristians subjacents a la figura d'Eulàlia, tenim que així 
com la identificació del corb_negre-Vicenç amb Apol·lo és 
evident, no passa el mateix en el cas del corb_blanc. En 
principi, la lògica de la narració portaria a pensar probable-
ment en la figura de Coronis, si bé no es pot ignorar la pos-
sibilitat que es tractés del culte al seu fill Esculapi, ja que 
no sabem de l'existència de cap indici de culte específic a 
Coronis a casa nostra, mentre que sí tenim ben documen-
tat el culte al seu fill67. A més, encara que tardaners (s. VII), 
sí es troben contactes entre la passió de Santa Eulàlia i la 
de Sant Tirs, sant que sí que és directament contraposat a 
Asclepi68.

Hi  ha  encara  un  tercer  element  simbòlic  que  referma 
aquesta hipòtesi apol·línia sota les figures de Vicenç i Eulà-

sentit similar en l'episodi de la copa d'Apol·lo, on l'ocell, per la seva 
mentida, serà condemnat a no beure aigües vives. D'aquí podria ve-
nir també suposadament l'aspror de la seva veu.
67 Tant  sols  esmentar  un  parell  d'exemples:  l'estàtua  d'Esculapi 
d'Empúries (tot i que els darrers anys s'ha proposat identificar-el com 
a Serapis), o la memòria encara viva al segle XVII que l'església i les 
festes  de  Sant  Miquel  de  Barcelona  li  eren  dedicades  (Puyades 
1609,II,C.65,168-170)
68 (Gil 2000,415) arriba a considerar a Santa Eulàlia com una contra-
partida femenina de Sant Tirs en la mentalitat del segle VII. Ara bé 
Sant Tirs, sí que apareix en el text confrontat explícitament amb As-
clepi, 'Asclippium... et maledixi et maledico'.
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lia i que abans hem evitat introduir per facilitar l'exposició. 
Tenim fins ara un plantejament dualístic: un ocell blanc que 
es metamorfosa en un de negre; en aquesta transformació, 
però, apareix un tercer element, actor indispensable de la 
metamorfosi, que és el foc69, la sang, el color roig70.

Ja el poeta contraposa la blancor de Coronis a la rojor de 
la seva sang:

candida puniceo perfudit membra cruore71

Contrast que sota l'aspecte tant sanguini com igni, reco-
lliran segles més tard també els relats de la passió de la 
santa72:

ut corpus ejus quod ex utraque parte adpositus 
ignis   ardoris   sui   incendio   conflagraverat;   nivali 
candore coopertum divina gratia dealbaret.73

atque flammis uritur
terminum habere laudis
inter ista nesciens
Ambiens crucis patronum
in cruce suspenditur,
corpus illic ad honorem
nix polotum protegit.
Sic calore plena sancto
passionem sustulit.
Huius ex ore columba
iam solutis artubus

69 Per el que fa a aquest element igni, (Petruccione 1990,84-85) so-
bre les importacions en el relat de Prudenci dels texts sobre la passió 
de la santa romana Agnès.
70 La metamorfosi del corb blanc en corb negre per acció del foc es 
poc documentar en tradicions tant allunyades de la cultura grecorro-
mana, com la de dels indis Sioux (Eason 2008,66)
71 Ovidi, Metamorfosis, II,607
72 (Petruccione 1990,99)
73 (Florez 1747,XIII,A.II,406)
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prosilit mire per auras
ceu volatu percito
virginem vicisse clamans
in supernis sedibus.74

De Coronis, el  'corb'  blanc, tacada del roig de la seva 
sang, morta i a la pira75, veurà la llum in extremis entre fla-
mes el seu fill  Asclepi76. El futur déu de la medicina, que 
instruït  per  el  centaure  Quiró  dominarà  amb la  sang de 
Gòrgona,  la  de cabells  serpentiformes,  la  vida i  la  mort. 
Aquesta sang que tant cura com mata, aquest líquid que 
crema, aquesta serp bivalent, la retrobarem en l'altre episo-
di entre el corb i Apol·lo, el de la copa d'aigua. Fem un cop 
d'ull a aquest altre episodi mític, perquè ens permetrà refi-
nar la lectura simbòlica de la figura del corb com a au apol-
línia i la d'aquest tercer element rogenc que estem mirant 
de definir.

En la seva expressió més simple, tenim que Apol.lo en-
via el corb amb la seva copa a buscar aigua per a un ritual; 
l'ocell  es distreu per unes figues i  torna quan ja és fosc 
amb la copa d'aigua, però amb una hidra que ha pres i a la 
que acusa del  retard.  El  déu veu l'engany, condemna el 
corb a no poder beure aigua i els col·loca tots tres, el corb, 
la copa i la hidra als cels, formant les actuals constel·laci-
ons  septentrionals  de  Corvus,  Crater  i  Hidra.  Segueix  la 
versió d'Ovidi:

Continuata loco tria sidera, Corvus et Anguis,
Et medius Crater inter utrumque jacet.
Idibus illa latent: oriuntur nocte sequenti. 
Quae sibi cur tria sint consociata, canam.
Forte Jovi festum Phoebus sollemne parabat:

74 (Fàbrega 1958,46-51) Himne  Fulget (text del s. X probablement 
escrit per Quirze, bisbe de Barcelona des de l'any 656)
75 Prudenci repetirà aquest mateix topos i deixarà la santa a la pira 
mentre el colom vola al cel.
76 (Smith 1849,44-46)
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Non faciet longas fabula nostra moras—
I mea, dixit, avis, ne quid pia sacra moretur,
Et tenuem vivis fontibus affer aquam. 
Corvus inauratum pedibus cratera recurvis
Tollit, et aërium pervolat altus iter.
Stabat adhuc duris ficus densissima pomis:
Tentat eam rostro: non erat apta legi.
Immemor imperii sedisse sub arbore fertur, 
Dum fierent tarda dulcia poma mora.
Jamque satur nigris   longum rapit  unguibus hy
drum,
Ad dominumque redit, fictaque verba refert:
Hic  mihi   causa  morae,  vivarum obsessor  aqua
rum:
Hic tenuit fontes officiumque meum. 
Addis, ait, culpae mendacia? Phoebus, et audes
Fatidicum verbis fallere velle deum?
At tibi, dum lactens haerebit in arbore ficus,
De nullo gelidae fonte bibantur aquae.
Dixit, et antiqui monumenta perennia facti 
Anguis, Avis, Crater, sidera juncta micant.77

Tenim el següents símbols:

1) Un corb que vol mirar d'enganyar Apol·lo.

2) Una copa per recollir aigües vives.

3) Una hidra associada amb l'aigua.

El primer és, evidentment, el mateix corb, l'ajudant d'A-
pol·lo del mite de Coronis. 

El segon, la copa d'Apol·lo, ens serà rellevant en tres as-
pectes: un primer, purament simbòlic, d'explicació del sím-
bol i que comentarem tot seguit en parlar de l'hidra; un se-
gon que ens ajudarà posteriorment a explicar un sincretis-

77 Ovidi Fasti, II,243-266
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me tardà entre aus blanques i un tercer per ajudar a expli-
car mitològicament la preponderància del mite solar a l'oest 
mediterrani que aquesta lectura del culte de Sant Vicenç i 
Santa Eulàlia suggereix.

El  tercer  símbol,  la  hidra,  correspon precisament,  com 
veurem, al tercer element rellevant del mite de Coronis, el 
rogenc; ens expliquem. Recordem que a l'hidra, serpenti-
forme, immortal i propera a Gorgona, se li havien de cau-
teritzar els caps que se li tallaven per tal d'evitar la seva 
multiplicació78. I per subratllar el lligam entre els elements 
vermells, la sang i  el foc esmentats, recordar també que 
fou la sang ardent de la Gorgona, la que amarada en la tú-
nica del centaure79,  provocà la mort a la pira d'Hèrcules. 
Una hidra, doncs, simbolitza mitjançant la seva sang l'ele-
ment igni e immortal, i la seva presència dins l'aigua80 re-
presenta el principi actiu que en medicina tant  cura com 
mata o el principi enteògen dels cultes dionisíacs i del vi. 
Aquell  secret,  aquell  coneixement,  aquella serp que sols 
els iniciats dominen81 i que posada en la beguda altera l'es-
tat del que la pren82. Sang i aigua que, com a vi, marcarà 
els mites cristians83 com ja ho feia mil·lennis abans des del 

78 Segon treball d'Hèrcules, on hagué de matar a la Hidra de Lerna.
79 Figura aquesta de la túnica amarada de sang que retrobarem en 
la tradició de Sant Vicenç del segle VII (García Rodríguez 1996,262)
80 A més, hi ha també els paral·lelismes prosopògrafs, tant amb la 
serp Pitó, guardiana de l'oracle de Delfos morta per el mateix Apol·lo, 
com amb l'esmentada figura de l'Hidra de Lerna, vigilant aquàtica, 
morta per Hèrcules.
81 Pensem, per exemple, en el verí posat en la copa d'aigua, que se-
gons l'apòcrif  dels Actes de Sant Joan (Evangelista) fou exorcitzat 
per el sant davant de Domicià (James 1924) i que probablement do-
nà lloc a la imatge del sant extraient el verí de la copa en forma de 
serp, popularitzada a partir del segle XIII.
82 Aquell seny, aquell enteniment, que els catalans de tant en tant es 
beuen per donar pas a la rauxa.
83 Símbol aquest de l'aigua i el vi que marcà la carrera taumatúrgica 
de Jesús, des de la conversió de l'aigua en vi de les bodes de Canà 
fins al seu final en la creu, on de la llançada al costat sortí finalment 
aigua i sang.
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cicle de Baal-Anat84. És, doncs, una simbologia molt com-
plexa i potent la que els mites del corb d'Apol·lo emparen, 
coherent també amb la centralitat que remarcàvem que te-
nia el culte solar en el cosmos precristià.

El lligam, doncs, entre els dos relats mítics, el de Coronis 
i el de la copa d'Apol·lo, a part dels evidents del corb i del 
mateix déu,  el  trobem precisament en aquest tercer  ele-
ment rogenc, ja sia sang o foc. Exotèricament, en la sang 
de Coronis i el foc de la seva pira, i esotèricament en la hi-
dra de sang ardent dins l'aigua de la copa d'Apol·lo. 

De  manera  que  l'associació  Eulàlia-corb_blanc-Apol·lo 
és una associació ternària,  tricolor,  blanc-negre-vermell85, 
derivada en aquest cas directament de la simbologia dels 
episodis mítics que sobre el corb i Apol·lo ens han arribat. I 
el que resulta rellevant per el fa a la nostra exposició, això 
serà precisament el que trobarem en examinar el culte cris-
tià de Santa Eulàlia. Aquesta especial relació d'Eulàlia amb 
el foc86, aquest tercer element, ja ha estat detectat per els 
experts hagiògrafs en analitzar els texts87 de la passió de la 
santa88; creiem que el substrat pagà que estem comentant 

84 On ja tenim en el segon mil·lenni abans de Crist el paral·lelisme 
eucarístic entre el pa-vi vs. carn-sang, protagonitzat per Mot, el déu 
de la mort.
85 El triplet negre-blanc-vermell, simbòlicament, és absolutament bà-
sic. El tenim present des dels gravats prehistòrics (Petru 2006) fins a 
elaboracions tant tardanes i complexes com la Gran Obra alquímica 
(Bacon 1597,27) citant a Hortulanus (s.XIII).
86 (Moretus 1911,105) per exemple, a més dels diferents turments 
per el foc, ja feia notar la divergència entre les tradicions de la passió 
de la santa, entre una que la feia morir decapitada i un altra a la pira.
87 Fins i tot en la Seqüència llatina de Santa Eulàlia trobem la con-
traposició explícita entre blanc i roig, en aquest cas sota la forma foc 
vs. colom: (Hilty 2010,20-21) 'Hostis equi fammis ignis inplicuit / Mox 
columbe evolatu obstipuit'
88 (Hilty 2010,16-17) per exemple interpreta la controvertida vuitena 
sentència 'elle adunet le suon element' de  La Seqüència de Santa 
Eulàlia com una referència directa al foc, en tant que element conna-
tural de la passió de la santa. Veure (Glanville 1993) per la problemà-
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podria  proporcionar  una  explicació  de  la  seva  gènesi  i 
aportar un element més que ajudi a la comprensió del feno-
men.

Hom podria oposar, però, a aquesta esquematització, el 
fet que mai no s'identifica a Eulàlia com a corb, sinó sem-
pre com a colom, i que per tant no és lícit fer el pas que es-
tem fent de corb_blanc a colom_blanc. Argument simbòli-
cament ben coherent i que cal respondre abans de continu-
ar l'exposició.

La clau de volta d'aquesta metamorfosi creiem que rau 
en què el culte apol·lini del corb_blanc no podia tenir  en 
cap cas la mateixa popularitat que el del corb_negre, per la 
senzilla  raó  que els  corbs  albins  són extraordinàriament 
rars. De fet, per els propis grecs, un corb blanc era la re-
presentació de l'improbable89. De manera que el que en ini-
ci era un culte de transformació, de pas, tal vegada inicià-
tic, que parlava del naixement d'Asclepi, el déu de la medi-
cina, no podia reflectir-se en una realitat quotidiana sinó en 
una raresa com és el corb albí. Probablement aquí tindrí-
em, a més, l'explicació de per què el culte a Eulàlia (culte a 
Coronis o Asclepi?) tindrà una extensió i popularitat més li-
mitada que el culte al déu Sol.

No sols aquesta diferència en la natura cultual pre-cristi-
ana del mite d'Eulàlia treballa en contra de la seva popula-
ritat,  sinó  que  la  corporització  per  excel·lència  de  l'ocell 
blanc que el mite esmenta, de fet, és el colom. Animal molt 
freqüent  i  de  simbologia  així  mateix  molt  complexa,  que 
probablement  reemplaçà  el  corb_blanc  en  el  procés  de 
cristianització dels primers segles, atès que a més de la 
seva popularitat,  el  corb i  el  colom ja  compartien llavors 
una molt antiga història simbòlica que el cristianisme no fa-
rà més que augmentar. Tenim, per exemple, que els relats 
sobre diluvis, tant hebreus com babilonis, ja esmenten l'en-

tica prèvia de la lectura del vers en qüestió.
89 (Celoria 1992,162,n.237)
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viament de corbs i coloms per saber si les aigües havien 
minvat. A més, el cristianisme, aportarà la figura columbina 
de l'Esperit Sant i no faltaran coloms en la iconografia cris-
tiana, posant les paraules a l'abast de les figures de refe-
rència, tant per bé, com en el cas de Sant Gregori90, com 
per mal, en el cas de Mahoma91; per no parlar de l'ús com 
a símbol d'origen judeocristià de la virginitat, que ja es feia 
servir en el segle IV, i que encara justifica més la seva utilit-
zació en el cas d'una santa jove i virginal per tal de desen-
volupar el topos del matrimoni martirial92.

De manera que no resulta forçat pensar que en el procés 
d'assimilació al cristianisme la figura d'una au blanca estra-
nya, com és un corb blanc, en un culte precedent molt po-
tent, com és el solar, portés a la seva suplantació per la pa-
rella 'natural' del corb sota l'òptica judeocristiana i figura per 
excel·lència dels ocells blancs, que no és altra que el molt 
popular colom.

Tenim exemples d'aquest aparellament simbòlic corb-co-
lom. Sense anar més lluny, fent referència a episodis ja es-
mentats, tindrem que a la Híspalis de les santes Justa i Ru-
fina, la del culte a Venus, la catedral més antiga de la ciutat 
sembla ser  que estava dedicada precisament  a Sant Vi-
cenç93. I en una curiosa contraposició, la Lisboa dels vicen-
tes, patronejada per Sant Vicenç, deixarà les seves restes 
en l'església dedicada precisament a les santes hispalen-
ques, les mateixes Justa i Rufina94. De manera que exem-
ples cristians d'assimilació i/o contraposició corb-colom, no 
falten,  i  poden  ajudar  a  entendre  que  la  raresa  del 
corb_blanc propiciava la seva substitució per el molt comú 

90 El Ms.1141 f.3 de la BNF presenta una esplèndida imatge del se-
gle IX del sant escrivint amb el colom posant-li les paraules a la boca.
91 (Mancini 1935,325-349) (Cingolani 2008b,48-52)
92 (Petruccione 1990,101-102)
93 (Flórez 1747,101-102) (García Rodriguez 1966,263) recorda que 
Idaci ja esmentà aquest fet en ocasió de la presa de Sevilla per el 
vàndal Gunderic al segle V.
94 (Flórez 1747,8,188-189)
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colom_blanc, encara que fent aquest pas es desvirtués el 
simbolisme original que era encara viu el segle I tal i com 
demostra l'obra d'Ovidi.

I finalment fer notar que que tal i com ja havíem apuntat, 
el corb, en estar també relacionat amb la figura de la copa 
(de fet, el mite de la copa d'Apol·lo explica l'origen de les 
seves constel·lacions), símbol que també trobàvem associ-
at  a  Venus  -  la  deessa  portadora  del  vas,  la  del 
colom_blanc - facilità probablement encara més la confusió 
d'un amb l'altra, i és que no es pot oblidar que el culte a 
Venus  fou  també  de  gran  predicament95.  Per  posar  un 
exemple de com Eulàlia va ser relacionada amb el culte ve-
nusí, citar el cas de l'església de Santa Eulàlia del Camp a 
Barcelona que Pujades el segle XVII, recorda que en ori-
gen era dedicada a la deessa Venus96.

Un cop explicat com es pogué passar d'un corb_blanc a 
un colom_blanc en el procés d'assimilació cristiana97, ens 
queda, a  tall  d'hipòtesi,  proposar  una possible  explicació 
simbològica de la popularitat  del culte solar en l'occident 
mediterrani en base a la sinergia entre la figura d'Hèrcules i 
els mites solars d'Apol·lo. Que Hèrcules serà una de les fi-
gures mítiques més prolífiques de la península ibèrica (gai-
rebé no hi ha regió que no hi tingui alguna mena de lligam 
mític) es pot explicar en base a que són dos, i no sols un, 
els episodis mitològics on l'heroi per excel·lència es veurà 
relacionat amb l'occident, és a dir, les Hespèrides. Es tracta 
dels episodis de les pomes d'or i el dels toros de Gerió i 

95 Tan sols mencionar per exemple, com encara els àrabs, seguint 
Ptolomeu, fixaran un dels extrems de la península ibèrica en el Por-
tus Veneris (actual Port-Vendres). O el propi esment del relat de Pru-
denci comentat abans.
96 (Puyades 1609,VII,L.14,C.48,p.288-290) i veure nota següent.
97 De fet, en la tradició local barcelonina, la santa també es veurà 
associada amb un altra au blanca d'extensa tradició simbòlica com 
és la oca. Encara avui en dia en el claustre de la catedral de Barcelo-
na hi viuen tretze oques blanques en memòria dels tretze anys d'edat 
que suposadament tenia la santa en el moment del seu martiri.
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van des de mencions explícites a l'estret de Gibraltar, fins a 
la via Heràclia, que travessava Ibèria camí d'Itàlia, la futura 
Via Domitia romana. Episodis que passaran a través de la 
mitologia  grecorromana als  relats  locals  sobre  la  gènesi 
d'innombrables llocs i fins a èpoques medievals, des de Fi-
nisterre al propi nom romà d'Hispània98. 

Però més enllà de les generalitats, hi ha dos aspectes 
concrets que ens relacionen simbòlicament Hèrcules amb 
els mites del corb d'Apol·lo. El primer ja ha sortit en comen-
tar el tercer element del mite de Coronis, el rogenc, el de la 
sang i el foc, és la túnica amarada de sang que trobarem 
en els episodis de l'Hidra de Lerna i en el de la mort del 
propi heroi arran del decés de l'immortal Quiró, el mestre 
precisament d'Asclepi, fill de Coronis99. I el segon és el de 
la  copa d'Apol·lo;  copa100 que el  propi  déu utilitzava per 
anar més a l'occident de les Hespèries i que serà la que 
utilitzarà Hèrcules per creuar l'estret de les columnes que 
portaran el seu nom en venir des dels Atles africans101. De 
manera que no resulta forçat pensar que hi hagueren siner-
gies entre els molt coneguts, florits i locals mites d'Hèrcules 
referits a l'occident hespèride i els propis del culte a Apol·lo, 
i que dites sinergies, haurien treballat en favor de la popu-
laritat del culte apol·lini entre els ibers.

Vèiem que el mite de Coronis presenta una estructura 
ternària, negre-blanc-roig, però entre els elements constitu-
tius es fa palesa una gradació. El negre correspon al corb i 
a Apol·lo, elements molt i molt coneguts; el blanc, el corb 
blanc de Coronis, si no fos per la sincretització amb el co-
lom blanc, probablement hagués tingut un paper menor en 
temps cristians; i finalment el roig, ni tant se vols té una fi-

98 Veure nota 17
99 Túnica que veurem més endavant aplicada tant a Vicenç com a 
Eulàlia.
100 Del grec  krater : copa o vaixell. Segons si el líquid està dins o 
fora de la concavitat, del cràter.
101 (Smith 1849,4.2,1376) (Ateneu de Naucratis, Deipnosophistae)
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gura que el personifiqui i està assimilat en un nivell pura-
ment estructural. Cal esperar trobar aquesta mateixa gra-
dació en els ressons que trobarem del mite de Coronis al 
llarg de la història.

Un cop exposats els aspectes mítics, mirem els detalls 
del culte a Santa Eulàlia i la seva relació amb el de Sant Vi-
cenç al llarg del temps per anar subratllant les concordànci-
es amb aquest plantejament simbòlic. I aprofitem per re-
passar els lligams entre el culte a aquests sants i les figu-
res polítiques i/o religioses102 rellevants implicades fins als 
inicis del segle IX.

102 Ni que dir té que resulta pràcticament impossible separar 'políti-
ca' de 'religió' en el marc temporal comentat. La existència de la prò-
pia categoria de 'religió',  tal i com s'utilitza en la cultura occidental 
moderna ha estat usualment negada (Mason 2007,480-488), si bé hi 
han evidències de categoritzacions ben properes a la actual, ja des 
dels temps de l'assentament polític del cristianisme (s.IV) (Boyarin 
2004,23-25).
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Els sants 

Del fet que Vicenç i Eulàlia foren els principals sants ibè-
rics  en tenim una prova tant  primerenca103 com l'esment 
que féu de la parella el  contemporani  de Prudenci,  Sant 
Agustí, en el sermó Sollemnibus martyrum104, o en els mo-
saics de la molt apropiadament dita Sant Apol·linar el Nou 
a Ravenna, basílica arriana construïda l'any 505 per Teodo-
ric el Gran a penes un segle més tard, on tenim que els 
únics sants ibèrics representats són precisament els nos-
tres Vicenç i Eulàlia105. 

Però es que ja l'any 455 tenim a casa nostra el testimoni 
més primerenc106 d'aquest aspecte ternari del culte a Santa 
Eulàlia en una inscripció107 tal vegada dedicatòria de l'es-
glésia  de  Montady  a  Besiers,  que  esmenta  precisament 
Sant Vicenç, Santa Agnès i Santa Eulàlia108.

103 (García Rodruiguez 1966,287-288) Suggereix que la capella fora 
murs on Ataülf i Gal·la Placídia van deixar el seu fill Teodosi en un 
taüt de plata, seria la de Santa Eulàlia del Camp i que estaria dedica-
da a la santa emeritenca, però sembla oblidar que totes les referènci-
es barcelonines a capelles dedicades a la dita santa són posteriors a 
l'arribada dels àrabs al segle VIII i, per tant, cal llegir-les preferent-
ment com un resultat de les emigracions cap al nord dels hispans; en 
tot cas, cap indici permet assignar la capella del segle V fora murs a 
Eulàlia, per desgràcia Olimpiodor no consignà aquest detall.
104 (Bodelón 2010,49)
105 (Veganzones 1995,333-335) per una descripció arrobada de la 
figura d'Eulàlia a Ravenna.
106 I de llarga duració; (Saxer 2002,25) fa notar que la devoció del 
lloc vers Sant Vicenç encara es documenta al segle X.
107 (Fita 1903) Dóna una descripció epigràfica de la peça i defensa 
la dedicació del temple al triplet de sants.
108 (Fàbrega 1958,104-105), però, no creu que de la inscripció s'en 
hagi de despendre la dedicació del temple als tres sants. (Veganzo-
nes 1995,328) Al contrari, fins i tot imagina que Teodoric II hi pogué 
dur alguna relíquia d'Eulàlia. (Saxer 2002,24) també la considera de-
dicatòria.
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Othia presb. Anno XXXIII
presbiteratus sui basilicam ex voto
suo in hon. Sanctorum mart. Vincenti
Agnetis et Eulaliae constr et ddc
Calentiano VI et Anthem conss.109

 Precisament els tres símbols que trobàvem en la mitolo-
gia grega, els tres colors bàsics, el negre, el roig i el blanc, 
Vicenç-corb_negre,  Santa-Agnès-foc/sang_roig  i  Eulàlia-
corb_blanc110. De fet, el relat que Prudenci féu sobre Eulà-
lia, que no deixa de ser el testimoni més antic, es basà en 
part en la passió de la Santa Agnès romana111.

Contemporània d'aquest testimoni i si més no relaciona-
da  circumstancialment112,  tenim  la  suposada  intercessió 
salvífica d'Eulàlia envers la ciutat de Mèrida davant l'atac 
de les tropes de Teodoric II l'any 456113.

L'any 541 el merovingi Khildebert i el seu germà Lotari 
assetjaren Saragossa; segons les fonts franques114, els as-
setjats passejaren la túnica de Sant Vicenç al voltant de la 
ciutat (que també tenia relíquia de la seva sang), amb el re-
sultat que el rei merovingi no sols aixecà el setge, sinó que 

109 (Bodelón 2010,48) 
110 (Saxer 2002,24-25) cita la lectura trinitària de l'elecció dels sants 
feta per D. H. Leclercq.
111 (Petruccione 1990,84-89) Prudenci escriurà la passió d'Agnès en 
el llibre XIV del seu Peristephanon, però canviarà la mort a la pira de 
la tradició romana - que sí escriurà per a Eulàlia - per una mort per 
l'espasa.
112 Resulta interessant ressaltar que ja a mitjans del segle V tenim 
evidència de com entre territoris on es venerava Eulàlia, hi hagueren 
fortes dissensions i com ja llavors als nostres sants se'ls hi atribuïren 
intervencions decisives. Recordem en aquest sentit  que Teodoric II 
pactà l'estatus de federati per la Septimània amb l'imperi romà.
113 (García Rodríguez 1996, 285)  Historia PseudoIsidoriana MGH 
cm II,384 ap.12.  Historia Gothorum, Wandalorum Sueborum ad a.  
DCXXIV,32 MGH Auc. Ant. XI,280
114 Entre elles, Gregori de Tours, Historia Franchorum III,29
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fins i tot demanà i obtingué dels assetjats una estola115 del 
sant116. Relíquia amb la que, tornat a la seva terra, fundarà 
als afores de París el prestigiós monestir de Saint Vincent 
des Prés117, posteriorment reanomenat segons el bisbe de 
la ciutat que el consagrà, Saint Germain des Prés118, i que 
esdevindrà lloc de repòs etern preferencial dels reis mero-
vingis. En parlarem força d'aquest monestir més endavant 
en comentar els fets de la segona meitat del segle IX. Sí 
resulta notable, la repetició de símbols entre les relíquies 
de Vicenç a Saragossa, sang i túnica, amb la mítica i mor-
tal túnica tacada de la sang de la hidra comentada abans.

En algun moment  del  segle VI  i  tal  vegada relacionat 
amb l'episodi del 541119, a Agen apareix evidència textual 
d'un altre Sant Vicenç120, sobre el que hi ha hagut dubtes 
de si era un sant local o era una importació del de Sara-
gossa. El que sí resulta interessant per el que estem co-
mentant és que en la seva Passio es descriu un ritual pa-
gà121 al que el sant s'hauria oposat, fet que hauria motivat 
el seu martiri, i que resulta que aquest culte és, de fet, un 
culte solar, en aquest cas de tradició celta122. De manera 

115 Sobre la natura de la tal estola, (Saxer 2002,34) fa notar que les 
fonts més antigues ni la mencionen i que no és fins arribar a les del 
segle VIII que apareix una primera menció genèrica, que al segle IX 
es concretarà en la forma d'estola en la Vita Sancti Droctovei.
116 (García Rodríguez 1996, 262)
117 Per  l'extensió  del  culte  en  la  Gàl·lia,  veure  també  (Saxer 
2002,141-150) amb l'anàlisi i el text de l'interessant manuscrit 'Tan
tam autem gratiam' (BHL-8634-8636)
118 (Saxer 2002,37) Dóna les fonts (De gloria confesorum 88) i els 
detalls  d'aquest  canvi  de denominació  feta en  temps de Khilperic 
(583).
119 La segona edició de la  Passio de Saint Vicenç d'Agen ha estat 
datada d'aquest mateix any (Saltet 1901,107)
120 (Saxer 2002,38-39)
121 Les fonts esmenten uns prodigis fets amb una roda de foc i les 
aigües d'un riu proper, i per tant, recull tant el símbol de la roda solar, 
com les aigües a les que sobreviu diàriament el sol a l'occident, tal i 
com comentàvem en presentar el simbolisme del sant.
122 (Saltet 1901,98-99) (Rouche 1979,398)
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que de nou tenim un sant Vicenç aposat sobre un culte so-
lar i simbolitzat per el corb123, fins i tot en tradicions fora de 
l'àmbit estrictament grecorromà. No sols això, sinó que per 
el que fa a l'associació Vicenç-Eulàlia que proposem, tenim 
que la mateixa església d'Agen tindrà una forta devoció i 
relíquies rellevants d'una altra santa, Santa Fe, que ben cu-
riosament es veurà simbolitzada precisament per el colom 
blanc124, repetint la parella mítica corb_negre-colom_blanc. 
En parlarem més d'aquest sant, ben aviat, en comentar els 
fets de la segona meitat del segle IX. Tan sols afegir aquí 
que la segona edició de la seva Passio esmenta explícita-
ment les lluites entre arrians i catòlics a la fi de la domina-
ció visigòtica125.

A finals del segle, al voltant del 582, a la basílica emerita-
na dedicada a la santa patrona de la ciutat126, tenim de nou 
un episodi entre un rei visigot i Eulàlia. L'arrià Leovigild127 
revisqué la gesta de Teodoric II i aquest cop prengué Mèri-
da;  segons el  Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium,  el 
bisbe catòlic Masona denegà la petició reial que volia que li 
fos entregada la túnica d'Eulàlia128 per dur-la a Toledo, ne-
gativa que li suposà l'exili129. Episodi que fou tal vegada la 
darrera  confrontació  seriosa  arriano-catòlica  abans  de la 
conversió de la monarquia visigoda al catolicisme (587)130, 
tota vegada que el rei intentà que Masona abjurés de la 
seva fe i l'enfrontà amb el bisbe arrià Sunna. Costa no rela-
cionar aquest episodi de la túnica amb el de la túnica de 
Saragossa de feia quaranta anys, ni que sigui en l'imaginari 

123 (Lacquer 1927,310)
124 (Thomas 1974,iv)
125 (Saltet 1901,105-111)
126 (Caballero 1995)
127 (Valverde 1999,126-129) per una lectura ponderada dels enfron-
taments entre arrianisme i catolicisme en temps de Leovigild.
128 (García Rodríguez 1996,286) Vitae Patrum Emeritensilium V.5-6
129 (Jorge 1999,105)
130 De fet, l'episodi es pot llegir com una lluita de la reialesa per el 
control dels símbols legitimadors, tema que ens retrobarem de nou al 
segle IX.
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col·lectiu de l'època; en tot cas, en l'existència d'una relí-
quia en forma de túnica131 tenim, doncs, un altre dels paral-
lels documentats entre Vicenç i Eulàlia.

També en algun moment del segle VI132 es confeccionà 
una versió de la Passio d'Eulàlia de Mèrida133 amb clars im-
ports de la Sant Vicenç i que diferia clarament de la de Pru-
denci134. No sembla ser pas el cas que aquests imports tin-
guin gaire a veure amb un passat pagà apol·lini i sí molt a 
veure suposadament amb la popularitat de la Passió de Vi-
cenç; amb tot, la coincidència no deixa de ser-hi. I a inicis 
del segle VIII (abans del 735) apareix una versió derivada
135 d'aquesta, feta potser a la Gàl·lia136, que atribuïa la pas-
sió emeritenca a la Eulàlia de Barcelona tot ignorant la tra-
dició local barcelonina137. La datació d'aquesta segona ver-
sió fa pensar en ser un efecte de l'allau d'emigrants his-
pans a terres carolíngies desplaçats per la invasió musul-
mana138; ens la trobarem també un altre cop en parlar dels 
fets del segle IX.

De finals del segle VII o inicis del VIII, a Loja (Granada), 
tenim una inscripció on entre altres, ens apareixen els dos 

131 No sabem si consta en alguna tradició que la túnica d'Eulàlia es-
tigués tacada de sang. Si així fos, el paral·lelisme amb la de Vicenç i 
la d'Hèrcules seria complert.
132 (Fàbrega 1958,59) citant el seu  Pasionario Hispánico V.1, creu 
però, que cal situar la data a finals del segle VII o inicis del VIII.
133 La coneguga com a M (BHL 2700). Traducció al castellà a (Bo-
delón 2010,55-64)
134 (Petruccione 1990,83) (Moretus 1911,92-94)
135 La coneguda com Bm (BHL 2696) Text i traducció castellana a 
(Bodelón 2010,74-82)
136 (Saxer  2002,155)  Apunta també a les illes britàniques com a 
punt de re-difusió d'aquest text.
137 (Fàbrega 1958,54-59)
138 (Saxer 2002,156) Destaca la unitat en les tradicions hagiogràfi-
ques entre Aquitània-Septimània i la península ibèrica. Per el que fa 
al paper dels hispani exiliats, veure (Salrach 2009), tot i que desco-
neixem de cap treball que hagi adreçat la qüestió específica de l'au-
toria de la versió Bm.

36



Sant Vicenç i Santa Eulàlia

sants139. I ja el segle IX, en el Calendari de Marbre de Nà-
pols, trobem que de nou els únics sants hispans esmentats 
són un altre cop els nostres Vicenç i Eulàlia140; seguirem la 
pista de Vicenç a Itàlia ben aviat.

Fins aquí les dades d'abans de la segona mitat del segle 
IX.  Per  resumir,  podríem dir  que des  del  segle  V tenim 
constància de mencions de la parella Vicenç i Eulàlia. Que 
ambdós sants apareixen ja des de llavors com elements de 
legitimació sagrada: Eulàlia en els episodis seculars entre 
arrians i catòlics i Vicenç també relacionat amb la mateixa 
dicotomia  i  en  l'origen  del  mausoleu  dels  merovingis. 
Posteriorment,  l'aixecament  dels  carolingis  i  en  especial 
l'arribada  dels  musulmans  tingueren  probablement  pro-
funds efectes sobre els  seus cultes.  Però el  que creiem 
que es pot afirmar, és que el vell culte a Apol·lo, encara 
que soterrat sota les figures cristianes de Vicenç i Eulàlia, 
no perdé gens de poder legitimador, mític, sagrat, car en-
cara en el segle IX el veurem jugar un rol político-religiós 
de primera magnitud i ens permetrà proposar interpretaci-
ons novelles de fets ben coneguts. Parlem de la política 
internacional carolíngia de la segona mitat del segle IX.

139 (Veganzones  1995,330)  (Bodelón  2010,84)  (Vives  1969,316) 
'dom Mariae dom Iuliani dom Istefani dom Asciscli dom Laurenti dom  
Martini dom Eulalie dom Vincencti dom Trium.'
140 (Bodelon 2010,85)
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850-900 i les relíquies de Sant Vicenç i Santa  
Eulàlia

En la segona meitat del segle segle IX, tant Vicenç com 
Eulàlia, tornaran a ser figures rellevants en la política inter-
nacional. Vicenç ho serà entre els 850 i els 860 en la lluita 
entre Carles el Calb i el seu germà Lluís i Eulàlia tindrà el 
seu paper estel·lar al voltant dels 870-880 en la consolida-
ció de la dinastia guifrediana en el comtat de Barcelona. 
Però abans, cal apuntar els aspectes previs rellevants de 
l'escenari occidental europeu.

El segle IX ha estat anomenat, i amb raó, el segle dels 
heterodoxos.  El  cristianisme encara estava en fase d'as-
sentament i l'arribada dels musulmans havia estat un tras-
bals complert, tant política com religiosament. A més, l'im-
peri carolingi, internament sotmès a les lluites per el control 
ideològic del poder entre la reialesa i el clergat, al exterior 
es  veurà  contraposat  també ideològicament  amb l'imperi 
romà de Constantinoble i militarment marcat per els enfron-
taments amb els pagans de l'est. Al mig, els jueus, garants 
del  comerç  internacional,  tindran  un  rol  de  corretja  de 
transmissió intercultural141, i de secular ascendència ideolò-
gica sobre el cristianisme142 a partir del seu millor domini de 
l'hebreu, la bíblica llengua de Déu. La superposició i con-
traposició d'aquest conjunt d'influències generaran una sè-
rie d'episodis, que durant el segle IX aniran modelant en 
l'imperi carolingi el traspàs progressiu de poder de l'esfera 
reial a inicis del segle a les mans de l'estament religiós un 
cop la dinastia vagi perdent poder real i la noblesa vagi ad-
quirint una independència fàctica, que no, sovint, ideològi-
ca. Enumerem unes quantes fites significatives:

141 Veure bibliografia sobre els Radhanites: (Rabinowitz 1945) (Fis-
hel 1952) (Gil M. 1976)
142 (Boyarin 2004,35-36)
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A la dècada dels 840 tenim l'episodi de la conversió al ju-
daisme d'un noble germànic, proper a l'emperadriu Judith, 
dona  de  Lluís  el  Pietós.  Es  tracta  del  ben  conegut 
Bodó/Eleazar, que, passat a terres musulmanes, disputarà 
epistolarment amb un dels ideòlegs cristians del que serà a 
la dècada següent el moviment dels màrtirs de Còrdova: 
Àlvar,  autoidentificat  ben curiosament com d'ascendència 
jueva143. Hi ha indicis de que Bodó viatjà posteriorment a 
l'est, a les yetsivas de Sura i Pumbedita144. Ja llavors tenim 
proves de com els assumptes religiosos afectaven la políti-
ca internacional, en el curiós testimoniatge dels Annals de 
Sant Bertí de l'any 847, en el que figura que una comitiva 
(potser de Còrdova) demanà al rei franc l'extradició del dit 
Bodó per anar promovent l'abandonament del cristianisme 
per el judaisme o l'islam145.

El 844, Bernat de Septimània, marquès de Gòtia, serà 
executat per el rei Carles el Calb a Tolosa; sis anys més 
tard, el seu fill Guillem serà també executat, aquest cop a 
Barcelona, i encara vint-i-dos anys més tard, Bernat Vite-
llus, en la nostra opinió fill de Bernat i Dhuoda146, serà al 

143 (Riess 2005)
144 (Zuckerman 1972,284)
145 (MGH SS rer. Germ.-5,Annales Bertiniani, any:847) 'Legati Ab
dirhaman regis Saracenorum a Corduba Hispaniae ad Karolum pacis  
petendae foederisque firmandi gratia veniunt. Quos apud Remorum 
Durocortorum decenter suscepit et absolvit. Bodo, qui ante annos ali
quod christiana veritate derelicta ad Iudeorum perfidiam concesserat,  
in tantum mali profecit, ut in omnes christianos Hispaniae degentes  
tan regis quam gentis Saracenorum animos concitare studuerit, qua
tenus aut relicta christianae fidei religione ad Iudeorum insaniam Sa
racenorumve dementiam se ceinverterent aut certe omnes interfice
rentur. Super quo omnium illius regni christianorum petitio ad Karo
lum regem regnique sui episcopos cetrosque nostrae fidei ordines la
crimabiliter missa est, ut memoratus apostata reposceretur, ne diu
tius christianis illic versantibus aut impedimento aut neci foret.'
146 Aquesta sola afirmació requereix com a mínim d'un article per 
exposar la seva fonamentació i escapa a l'àmbit del text. Tan sols 
apuntar aquí dos aspectes que invaliden la identificació feta per Auzi-
as (Auzias 1932) de Bernat Plantapilosa com el Bernat fill de Dhuo-
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seu torn eliminat per els partidaris del rei. Aquesta sèrie de 
morts, a la que s'ha d'afegir la prèvia de Gerberga, i el ce-
gament d'Eribert,  ambdós germans de Bernat,  constituei-
xen l'extermini sistemàtic que el rei Carles i els seus parti-
daris farà de la que havia estat,  des dels temps del seu 
besavi, la primera dinastia147 de conqueridors i rectors de la 
Gòtia: Teodoric, en temps de Pipí  el Breu,  Guillem, amb 
Carlemagne, i Berà, Gaucelm i Bernat en temps de Lluís el 
Pietós. No faltaran els aspectes religiosos en aquesta dis-
puta entre famílies. Guillem de Gellone serà posteriorment 
elevat als altars, però cantat ben diferentment en les can-
çons de gesta148, mentre que el seu fill Bernat en vida fou 
titllat d'Anticrist per Pascasi Radbert, un dels ideòlegs catò-
lics de la reialesa149, i la seva muller, Dhuoda150, comtessa 
de Barcelona, a Usés produirà una lliçó magistral de Diplo-
màcia151 en la que mostrarà un cristianisme ben estrany152.

da: 1) Tal i com va mostrar (Levillain 1937) cal tenir en compte com a 
mínim un quart Bernat (i afegiríem que no es pot descartar la d'un 
cinquè) i 2) La incongruència política que fa que el fill  de Bernat i 
Dhuoda, que ha vist tota la seva família massacrada, canvi de jaque-
ta dos cops i acabi donant la vida per l'instigador de les morts dels 
seus, no ha estat mai resolta fins on sabem.
147 (Salrach 1995,108)
148 (Zuckerman 1972,200)
149 (Zuckerman 1972,269,201)
150 (Bondurant 1978) (Riché 1991) (Otero 2004)
151 Per la diferència que fem entre Diplomàcia i diplomàcia, compa-
ris el Manual de Dhuoda, amb, per exemple, les cartes d'Alcuí a Félix 
d'Urgell (Abadal 1949,78-79,117-119)
152 (Claussen 1996)(Dronke 1995,69) Dhuoda no sols contravé la 
norma que impedia a les dones l'ensenyament de les escriptures, si-
nó que ho fa al·legant el dret matern (Cherewatuk 1988,56-57); en el 
text no fa esment ni de cap sant, ni de la mare de déu, ni de cap insti-
tució religiosa i literalment tracta els sacerdots de gossos (l'exègesi 
catòlica ha fet grans intents per interpretar de manera no dolosa les 
seves paraules (Mayeski 1995,91)). A més, el text presenta tota una 
secció (XI en l'edició de Riché) dedicada a com resar els salms, pro-
bablement interpolada després del 850 (Wilmart 1936). Riché, però, 
(Riché 1991,36) reconeix que el text és tret d'Alcuí, però ho conside-
ra obra de Dhuoda; amb tot, la incongruència de la manca de trans-
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En iniciar la dècada dels 850, a l'emirat de Còrdova, cris-
tians declarats 'fanàtics' per els seus propis bisbes es faran 
matar per el procediment d'injuriar públicament el profeta o 
el seu Déu153. Els ideòlegs d'aquest moviment seran cristi-
ans preocupats per la preeminència que la llengua i cultura 
musulmana està prenent.  Entre els  més destacats,  Spe-
raindeo, l'Àlvar que disputà amb Bodó la dècada anterior i 
Eulogi, la principal font que tenim d'aquest fenomen154 i que 
finalment donarà el pas definitiu i es farà matar ell també el 
859. Amb la seva mort, l'episodi, que haurà deixat 48 màr-
tirs, si més no aparentment, acabarà. No així la heterodò-
xia; a penes uns anys més tard, el bisbe de Màlaga, Hosti-
ges,  renovarà  l'antropomorfisme155.  Dels  contactes  entre 
els diferents territoris (simplificant: emirat musulmà, regne 
franc, regne asturià i Gòtia) en tenim proves documentals 
entre tots ells156, de manera que en examinar l'episodi so-
bre Sant Vicenç que anem a comentar i  que començarà 
aquesta dècada cal utilitzar una mirada no excessivament 
localista. Un botó de mostra: en la rebel·lió i execució de 
Guillem fill de Bernat a Barcelona el 850157 tenim cristians 
contra cristians, amb la intervenció capital tant de musul-
mans com de jueus, és a dir, interessos que van des de 
Còrdova a Reims i que, en canvi, en estar tradicionalment 
interpretats en clau localista, s'obvia part de la seva dimen-
sió total158.

cendència de la secció (la darrera) contravé l'esperit i l'estructura de 
l'obra i a parer nostre reforça la hipòtesis d'una interpolació posterior.
153 (Wolf 1988)
154 (Herrera 2005)
155 (Serrano 1909,497)
156 (Diaz 1969)
157 (Vilaseca 2010,65-71)
158 Per exemple: després de l'execució de Guillem, segons les fonts 
franques, els jueus obriren les portes de Barcelona i les tropes alia-
des musulmanes entraren a la ciutat, saquejaren i marxaren. Fins on 
sabem, ningú no ha remarcat la incongruència de tal plantejament. Si 
els jueus eren contraris als francs executors de Guillem, certament 
obrir les portes els hauria potser alliberat d'ells, però de cap manera 
els hagués deslliurat del linxament que de ben segur haguessin patit 
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Serà durant  el  desenvolupament  de la  immolació dels 
màrtirs de Còrdova (850-859) que s'iniciarà el primer capí-
tol que ens afecta i que no és altre que el trasllat de les re-
líquies del cos de Sant Vicenç de terres musulmanes a ter-
res cristianes. Però abans és imprescindible plantejar tam-
bé la disposició política en el regne franc, ja que és la tesi 
d'aquest article que la dita translació fou motivada per la 
lluita entre els reis i mig germans Carles el Calb i Lluís el 
Germànic.

Els  fills  de Lluís  el  Pietós s'havien revoltat  entre ells  i 
contra el seu pare ja en vida seva; la mort del seu genitor 
no millorà tampoc les relacions. La divisió tripartita entre 
Carles, Lluís i Lotari s'estabilitzarà momentàniament amb el 
pacte de Verdú del 843, però les tensions entre Carles i 
Lluís tornaren a esclatar a partir del 853-854, quan segons 
els Annals de Fulda, els aquitans159 cridaren a Lluís, con-
testant l'ortodòxia i la legitimitat de Carles. El Germànic hi 
envià el seu fill Lluís el Jove, però hagué de retirar-se160; la 
mort de l'emperador Lotari el 855 canviarà el panorama po-
lític en obligar a plantejar la successió en les seves terres, 
la Lotaríngia, moment que aprofitarà Carles per fer coronar 

en marxar els musulmans de la ciutat (tenim constància que la pobla-
ció jueva de la ciutat es mantingué per la documentació epistolar que 
de ells ens ha quedat (Zuckerman 1972,321)). De manera que assu-
mir sense més que el jueus feren traïció als cristians, porta a que o 
bé es tracta d'un topos literari, o bé no foren sols els jueus els que 
obriren la porta als musulmans, sinó potser també els seguidors de 
Guillem amb ells, que, recordem, eren tant nombrosos que li havien 
permès prendre Barcelona i Empúries sense guerrejar; és a dir, un 
escenari usualment ignorat d'un Guillem aliat també amb els jueus.
159 (MGH SS rer Germ 7 Annals de Fulda 853) 'Aquitanorum legati  
Hludowicum  regem  crebis  supplicationibus  sollicitant,  ut  aut  ipse 
super eos regnum susciperet aut filium suum mitteret, qui eos a Karli  
regis tyrannide liberaret, ne forte ab extraneis et inimicis fidei cum  
periculo christianitatis quarere cogerentur auxilia, quae ab orthodoxis  
et legitimis dominis invenire nequirent.'
160 (Calmette 1899,7-8)
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el seu fill Carles – llavors un nen de sis o set anys d'edat161 
- rei d'Aquitània. És en aquest entorn en el que s'inicia el 
trasllat de les relíquies de Sant Vicenç; en farem una lectu-
ra diacrònica seguint  els  relats  que l'expliquen i  els  fets 
coneguts de la política carolíngia.

161 (Nelson 1992,163) Carles el Jove nasqué entre el 848 i el 849.
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Translatio Vincentii

Els texts que descriuen els fets que volem destriar162 són: 
la Historia translationis Sancti Vincentii levitae et martyris ,  
ex Hispania in Castrense Galliae monasterium (TV)163 i la 
De Translatione SS. Martyrum Georgii Monachi , Aurelii &  
Nathaliae, exUrbe Corduba Parisios (TG)164 ambdues obres 
d'un mateix autor, Aimó, monjo del monestir de Sant Ger-
main des-Prés de París (el mateix que va ser fundat amb 
l'estola de Sant Vicenç, el mausoleu dels merovingis) i van 
ser escrits en la dècada dels 860, pocs anys després dels 
fets en ells narrats, i  segons l'autor  a partir  d'entrevistes 
amb el seus propis actors165. De manera que tenim la visió 
des d'un sol punt de vista i a més directament relacionat 
amb el convent de Saint Germain, que fou un dels benefici-
ats per Carles el Calb a la fi del conflicte amb el seu germà 
Lluís, atès que el seu abat Hug rebé l'abadiat de Sant Bertí 
abans en mans d'Adalard, partidari actiu de Lluís el Germà-
nic166. Tenim per tant una font molt propera però esbiaixa-
da; cal tenir-ho present per mirar de saber llegir entre línies 
els fets dubtosos o no obertament explicats. 

L'any  855,  Hildebert,  un  monjo  del  monestir  de 
Conques, a Roergue, és a dir, en els territoris que se-
gons els Annals de Fulda havien contestat la legitimi-
tat de Carles i demanat la vinguda de Lluís, escoltà 

162 (Christys 1998) Adreça la mateixa problemàtica que es comenta-
rà tot seguit. En compartim plenament les premisses bàsiques, però 
creiem que es pot anar més enllà i plantejar els trasllats dels sants 
com a intents fallits de legitimació sagrada per part de Lluís el Ger-
mànic.
163 (Mabillon 1668,S.IV,643-654)
164 (Migne 1879,SL.115,c.939-960)
165 (Geary 1990,135), seguint a (Lacger 1927,342), dóna la data de 
869 per la de Sant Vicenç.
166 (Calmette 1899,29-30)
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una veu que li digué que havia d'anar a València a 
buscar  les  restes  de  Sant  Vicenç que estaven als 
afores de la ciutat. El monestir ho acceptà i l'enviaren 
amb un altre monjo anomenat Audald, que tot seguit 
es  quedà  sol  per  indisposició  sobtada  d'Hildebert. 
Amb l'ajut d'un noble hispànic anomenat Bera o Ber-
ta, Audald arribà a València on comprà la informació 
d'on es trobava la tomba del sant a un molt probable-
ment jueu anomenat Zacaries167 i s'endugué les res-
tes anònimament a  Saragossa.  Aquí fou descobert 
per el  bisbe de la ciutat,  Senior,  qui li  confiscà les 
restes i el féu torturar perquè li digués de qui eren; el 
monjo parlà, però mentí i donà el nom d'un sant apa-
rentment desconegut: Sant Marini. Despatxat per el 
bisbe, Audald tornà amb les mans buides a Conques 
on la comunitat s'ho prengué a males i el foragità de 
l'institució;  finalment  trobà  aixopluc  al  monestir  de 
Castres, l'abat del qual se'n apiadà i li donà estada.

És a dir, just en el moment en que els aquitans i catalans 
fracassaven en el seu qüestionament de la legitimitat del 
Calb, es produeix un intent de recuperació de les restes del 
principal sant ibèric, estretament relacionat amb el prestigi 
de  l'antiga  dinastia  merovíngia.  No  costa  pensar  que  el 
control de les relíquies de Sant Vicenç hagués estat un ele-
ment legitimador de primera magnitud i que, per tant, no fó-
ra d'estranyar que la veu que sentí Hildebert hagués estat, 
metafòricament parlant, o la de Lluís o la de Carles. Ara bé, 
quin dels dos? Atenent al desenvolupament posterior dels 
fets i a la rellevància de les relíquies, costa llegir-ho com un 
intent de sobre-legitimació de la coronació del fill de Carles 
com a rei d'Aquitània; massa sant per tan poc rei. De ma-
nera que tal vegada fou un primer intent de Lluís el Germà-
nic de cobrir-se de legitimació sagrada per apropiar-se les 

167 Aimó, probablement per esbiaix sistèmic, omet tota referència a 
jueus, encara que la caracterització d'alguns dels personatges dels 
seus  relats  provoca  dubtes  evidents,  fins  i  tot  a  Ababal  (Abadal 
1979,39).

45



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (II)

terres del seu germà. Amb tot,  el  trasllat fracassà per la 
intervenció saragossana i el nou rei dels aquitans, el fill de 
Carles, tampoc aconseguí ser ben vist per els seus súbdits.

Veurem, a més, com els episodis de la translació de les 
restes de Sant Vicenç no sols tenen a veure amb la lluita 
per la legitimitat  entre Carles i  Lluís, sinó que presenten 
clares correlacions i implicacions evidents amb les nomina-
cions dels marquesos de la Gòtia, que, de fet, controlen el 
terreny en el que passa l'acció. Aquest primer episodi es 
produeix mentre el marqués de Gòtia és Odalric, partidari 
de Carles des de 852, però germà d'Adalard, abat de Sant 
Bertí i Sant Amant, un dels partidaris de Lluís. Odalric man-
tindrà el marquesat fins el 857; llavors, o potser més aviat 
l'any següent168, serà succeït per Humfrid169 i ja en el 859 
haurà canviat de bàndol i passat a l'obediència de Lluís170. 
No  descartaríem que la  intervenció  del  bisbe  saragossà 
Senior el 855 no hagués estat fortuïta, atès que, com veu-
rem tot seguit, el successor d'Odalric, el marquès Humfrid, 
sí sabem que pactà amb el wali de la ciutat, probablement 
ja el 857171; i és que els marquesos de la Gòtia feren pivo-
tar  clarament  les  seves  fidelitats  entre  els  mig  germans 
Carles i Lluís.

El següent episodi és crític i es tracta d'un dels moments 
que per més conegut i analitzat que sigui172, no ha deixat 
de provocar estranyesa. És el juny de l'any 858 quan Lluís 
torna a la càrrega; novament, cridat per els aquitans, entre 

168 El moment de traspàs del marquesat entre ells és incert, Odalric 
i  Humfrid  apareixen  junts  amb Carles encara  a Quierzy,  el  21  de 
Mar  del 858 (MGH Capitularia II,269,p.296-297)ḉ
169 (Chaume 1940) Considera a Odalrich i Hunfrid parents, ambdós 
famíliars d'Hunroch marquès de Frioul.
170 (Generalitat,Salrach 2002,36)
171 (Generalitat,Salrach 2002,37)
172 (Calmette 1899) (Calmette 1901,Ap II) 
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els nobles173, l'abat Adalard174. Carles, incapaç de fer-li front 
s'ha de retirar. Lluís fins i tot datarà un document del 7 de 
desembre del mateix any ja com a rei de la França occi-
dental175. Però amb tot, en el moment més crític, el bisbat, 
encapçalat per l'arquebisbe de Reims, Hicmar, refusa anar 
a coronar-lo176 adduint dubtes sobre la legitimitat de les se-
ves accions; fet que provoca l'allargament de la campanya 
militar fent que Lluís perdi part de les seves tropes, dóna 
temps a Carles per comprar nous suports i finalment provo-
ca el retorn de Lluís a les seves terres i el manteniment de 
la corona de la França occidental sobre el cap de Carles177. 
És en aquest context que Aimó inicia el seu De Translatio-
ne  SS.  Martyrum Georgii  Monachi  ,  Aurelii  &  Nathaliae,  
exUrbe Corduba Parisios; el seguim.

Tres anys després de l'intent d'Audald, l'any 858178, 
el monestir parisenc de Sant Germain des-Prés deci-
dí que ja era hora de rescatar les restes del seu ve-
nerat  patró (Sant Vicenç) de la  devastació portada 
per els sarraïns a la ciutat de València i envià a dos 
monjos, Usuard179 i Odilard, en missió de recupera-

173 (McKitterick 1983,185-186) posa l'accent en el paper dels clans 
de la noblesa en la disputa del 858.
174 (Christys 1998,204) (Laporte 1951,Annales Fontanellenses, 858) 
(Calmette 1899,15)
175 (MGH SS,21,Chronicon Laureshamense p.368-369) 'Data 7 idus 
Decembris. Anno Christo propitio 26. regnante domno Hludowico pii
simo rege in Orientali Francia, in Occidentali vero 1. Indictione 6'
176 (MGH Capitularia 2,428-441) Carta de Hincmar a Lluís, amb cò-
pia per a Carles, on fa servir expressions com dir que 'estarà ben dis-
posat a servir-el si arribés el dia que tal fora la voluntat de Déu' i 
mostra una actitud dilatòria vers les demandes del rei Lluís. 
177 (McKitterick 1983,178)
178 (Christys 1998) Fa notar que l'episodi hagué de començar l'any 
857, ja que representa que Usuard arribà a Còrdova el 17 de març 
del 858 i que el viatge de tornada prengué sis mesos ja que arribà a 
Esmans per l'octubre.
179 Usuard serà conegut posteriorment per ser l'autor d'un martirolo-
gi fet segons el propi autor per encàrrec de Carles el Calb (Roura 
1997,144), just després de la translació de Sant Vicenç (entre 863-
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ció. La primera parada fou per visitar el marqués de 
Gòtia, Humfrid, que estava a Beaune (Borgonya), per 
demanar-li  salconduits.  Tot  seguit  arribaren a Usès 
on el bisbe Walfrid els tirà un gerro d'aigua freda en 
dir-los que les restes de Sant Vicenç havien estat du-
tes al Benevent (Itàlia) i que, per tant, no les trobari-
en a València com ells pensaven. I els hi explicà com 
un monjo d'Aquitània havia dut d'aquesta ciutat les 
restes d'un Sant Marini i com les tenia en gran esti-
ma el bisbe de Saragossa, Senior. En aquest punt, 
Aimó està resumint la primera part de la TV, però la 
menció del trasllat a Itàlia sí que resulta interessant, 
ja que si creiem a Aimó, aquest excursus italià era de 
domini públic ja l'any 858.

Amb tot, els monjos no desistiren i continuaren fins 
a Barcelona, on el 'civitatis post comitum primum' Su-
nifred,  que  nosaltres  identifiquem  com  el  Sunifred 
pare (adoptiu?) del Pilós180, confirmà la versió del bis-
be  d'Usès  i  juntament  amb  el  bisbe  de  la  ciutat, 
Ataulf,  proposà als monjos el  rescat  alternatiu dels 
cossos dels recents màrtirs de Còrdova, Jordi i Aureli
181.  Per fer això, buscaren l'ajut d'un tal Leovigild182 

865), i que presenta importacions de dades hispàniques (Guerreiro 
1992,152), incloent referències dels molt propers màrtirs de Còrdova, 
entre ells el propi Eulogi.
180 (Vilaseca 2010) La versió que suposa que el Sunifred pare del 
Pilós morí el 848 en la rebel·lió de Guillem no s'aguanta davant l'ex-
cessiva vida dels seus fills i  la també excessiva edat d'assumpció 
dels càrrecs comtals (entrats tots ells en la trentena). A més, si hi ha 
evidència d'un Guifré aquesta generació, tal com diu la Gesta Comi
tum Barchinonensis i l'evidència documental del Pilós, no exclou que 
la paternitat de Sunifred fos adoptiva, no biològica, tal com planteja 
també la GCB.
181 Morts l'any 852, és a dir, tan sols sis anys abans.
182 Un Leovigild de Còrdova, prevere contemporani, escriurà el 865 
el  De Habitu Clericorum, (Serrano 1909) (Díaz 1969,228) semblaria 
divers del Leovigild d'Aimó, que va amb les tropes emirals a pacificar 
Toledo, però el 'legibus santisque moribus eruditum' d'Aimó, fa dub-
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'sibi amicum , non illum parricidam Visigothorum Re-
gem Arrianum , sed virum christianis legibus sanctis-
que moribus eruditum'183, personatge rellevant a l'e-
mirat, així com l'ajut del wali de Saragossa, Abdiluvar
184, qui havia pactat amb Humfrid assistir els viatgers 
sota la seva protecció. Arribats a Còrdova el 17 de 
març185, aconseguiren en un parell de mesos les res-
tes de Jordi,  el  cos d'Aureli  i  el  cap de Natàlia,  la 
seva muller, posaren el segell del rei Carles damunt 
la santa càrrega i se'n tornaren via Toledo aprofitant 
que Leovigild era enviat per l'emir a pacificar els re-
voltats d'aquella ciutat186. 

Un cop ja tornats a Auxerre (Borgonya), després 
de passar per Saragossa i Barcelona, ve la part que 
ens interessa,  ja que Aimó explica que la comitiva 
coincidí amb les tropes de Lluís el Germànic. Ho fa 
en un episodi protagonitzat per un personatge religi-
ós de nom Bovo187, que havia acollit les restes a casa 

tar.
183 (TV 1,5) Resulta molt i molt interessant la descripció que dóna 
Aimó, monjo franc, d'aquest Leovigildus, també anomenat Abadsolo-
mes, és a dir, Absaló. No sols el nom és tradicionalment jueu, sinó 
que la menció encara a mitjan segle IX, del regne visigot com arrià i 
fratricida, quan feia gaire bé tres-cents anys que l'arrianisme havia 
estat oficialment suprimit i més de cent cinquanta de la desfeta del 
regne got davant dels àrabs, tan sols és pot entendre com un símpto-
ma de la vitalitat de la goticitat en la cultura popular aquitana o fran-
ca.
184 Equivoca aparentment el nom, però, Aimó; el governador de Sa-
ragossa, aquells anys, era Musa ibn Musa dels Banu Qasi (Christys 
1998,205).
185 (Christys 1998,202)
186 Ometem els detalls i  les incongruències de la narració,  veure 
(Christys 1998,205-208)
187 (TV De Miraculis 2,5) 'Is etiam Bovo saepe admirans referebat  
non huic dissimile factum. A cujus denique domo Sanctorum eductis  
corporibus,  evenit  diem post  quartum,  ut  ex  Hludwici  bejwariorum 
Regis exercitu in eam intrarent, atque illam per aliquot dies ibidem 
commorantes inhumane vastarent.'
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seva i en la que coincidiren durant quatre dies amb 
les hosts del Germànic. Aimó, en aquest punt, aprofi-
ta per donar una versió del desenllaç de l'enfronta-
ment entre Carles i Lluís que és ben partisana (ve a 
dir  que Carles  havia  deixat  escapar  Lluís  per  pie-
tat188). 

La trobada entre les restes dels sants i les forces de Llu-
ís a casa de Bovo hauria passat poc abans de l'octubre, ja 
que per llavors les restes arribarien a Esmans (Illa de Fran-
ça, a l'oest de París).

Vèiem com dos mesos més tard, el 7 de desembre, Lluís 
encara es farà dir rei de la França Occidental i és que ha-
via convocat els bisbes el 25 de novembre a Reims per a la 
seva consagració reial189 (el motiu consignat inclou la res-
tauració de l'església i la salut del poble cristià). L'arribada 
de les restes es situa, per tant, en el moment més crític, 
amb Carles retirat i Lluís pressionant els bisbes per ser re-
conegut. Que el tema de la legitimitat era el leitmotiv de la 
disputa es deriva no sols de les queixes dels aquitans vers 
Carles, sinó de la pròpia dinàmica de la justificació sagrada 
de la reialesa, en la seva tensió amb l'estament religiós per 
el  control  de  la  supremacia  ideològica190.  Cap  rei  dels 
francs des de la consagració extraordinària de Pipí el Breu 
per el Papa Esteve l'any 751 havia estat ungit. Carles havia 
inaugurat la tradició precisament a l'Aquitània feia uns pocs 
anys, el 848191, i ho féu per la seva dependència de l'esta-

188 (Calmette 1899,26)
189 (MGH Capitularia 2,428,237.1) 'Litteras dominationis vestrae qui
que nostrum habuimus, quibus iussistis ut vobis VII. Kal. Decembr.  
Remis occurreremus, quatenus ibi nobiscum et cum ceteris fidelibus  
vestris de restauratione sanctae ecclesiae et de statu ac salute popu
li christiani tractaretis.'
190 Dialèctica que per exemple (Odegaard 1945) analitza en relació 
a l'evolució de les fórmules de vassallatge reials i les dificultats que 
d'elles s'en derivaren entre Hincmar i el propi Carles.
191 (Nelson 1992,155)
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ment  episcopal192;  a  partir  d'ell,  es  normalitzarà  la  unció 
com a ritus sacralitzant de la nominació reial193. És, doncs, 
força significatiu que en una lluita per la legitimitat Lluís vol-
gués ser consagrat a Reims, per el mateixos bisbes segui-
dors de Carles. De fet, entre els seguidors de Lluís, es tro-
barà el bisbe 'traidor' – als ulls de la facció de Carles – We-
nilo, precisament, el mateix que havia ungit a Carles el 848
194.

És just aquí, i atenent al trasllat dels sants que està suc-
ceint, que les paraules dilatòries de la missiva d'Hincmar 
posant l'accent en la voluntat divina i evitant una negativa 
directa al Germànic195 prenen un nou significat,  ja que si 
Lluís hagués tingut sota el seu control les restes de Sant 
Vicenç hauria pogut fer valer davant dels bisbes la força 
dels fets consumats com a manifestació de la voluntat divi-
na. Quin millor exemple de validació celeste que l'aconse-
guiment de les restes d'un dels sants més venerats? Khil-
debert,  només  amb  l'estola  del  sant,  havia  fundat  Saint 
Germain des-Preś! Quina millor prova de la primacia sagra-
da de Lluís s'hagués pogut aportar?

Però no eren les restes de Sant Vicenç el que Usuard i 
Odilard portaven, eren tan sols les despulles de tres cristi-
ans morts feia a penes sis anys; fins i tot l'ús del títol de 
'màrtirs' els havia estat discutit196. De manera que si va ser 

192 (Nelson 1977,250) Per el reconeixement del propi Carles a l'au-
toritat episcopal respecte la seva unció; autoritat que Hincmar bastí a 
partir de les falses decretals pseudo-isidorianes.
193 (McKitterick 1983,194) (Nelson 1992,263)
194 (Nelson 1992,155)
195 (MGH Capitularia 2,438,237.15) 'Et si Deus soliditatem et salu
tem ecclesiae atque regni in manu vestra adunare et prosperari de
creverit, quae cum archiepiscopis et coepiscopis nostris plus congru
ere divinis dispositionibus viderimus, agere sub famulatu recti regimi
nis vestri studebimus.'
196 (Wolf 1988,77-104) Eulogi dedicà bona part de la seva obra a 
contravenir els que negaven el títol de màrtir als que s'havien fet ma-
tar, atès que ni era un context pagà, ni hi havia persecució del culte 
cristià, ni tret de l'execució, hi havia hagut martiri (la pròpia llei islàmi-
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Lluís qui hauria intentat de trobar les restes, o si es vol, no-
més qui hauria mirat de controlar-les a Auxerre, es va tro-
bar fallit i sense opcions. Tal i com hauria pogut dir Hinc-
mar: 'No fou la voluntat de Déu que Lluís regnés a la Fran-
ça occidental'197.

A partir d'aquí, Lluís s'hagué de retirar en perdre part de 
les tropes estacionals per l'allargament de la campanya i 
Carles trobà nous ajuts en la noblesa i recuperà el tron. La 
pau signada no arribarà fins el 860 a Coblença198.

Si miréssim només aquest episodi del 858 podríem pen-
sar que qui estigué darrera de l'intent de recuperació de les 
restes de Vicenç fou Carles i no Lluís, com suggerim. De 
fet, en part, això és el que explícitament indica Aimó, per 
exemple, en dir que el segell per tancar les despulles de 
Jordi, Aureli i Natàlia portava el nom de Carles. Però l'epi-
sodi no és aïllat i l'intent previ del 855 va coincidir també 
amb la disputa entre els reis i tampoc no tenia gaire sentit 
si Carles n'hagués estat l'instigador. A més, el 858, no és el 
Calb qui es veu en necessitat de legitimació sagrada da-
vant dels bisbes, i sí Lluís. En tot cas, queda clar que els 
fets admeten més d'una lectura i no es tracta de multiplicar 
les especulacions, sinó tan sols de remarcar la necessitat 
de mirar d'entendre globalment l'episodi a partir d'integrar-
hi els dos primers intents fallits de recuperació de les res-
tes  de  Sant  Vicenç,  en  l'esquema de les  tensions  entre 
Carles i Lluís entre el 855 i el 858.

A partir de la dècada del 860, Lluís ja no tornarà a ser un 
problema, una opció alternativa per a la legitimitat de Car-
les, i així veurem com el darrer acte del trasllat de les res-
tes de Sant Vicenç, que no serà fins l'any 863, tindrà un 

ca prohibia explícitament el maltractament dels condemnats).
197 O les pròpies paraules de l'arquebisbe que fa notar Calmette, tot 
comentant la fidelitat d'Hincmar a Carles en aquest episodi: 'Jo prou 
comptava que la misericòrdia divina us faria retornar (al tron)' (Cal-
mette 1901,194) (Calmette 1899,29).
198 (Calmette 1899,29-35)
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perfil institucional que ja no afectarà obertament els grans 
reis, però sí serà rellevant per el marquesat de Gòtia i indi-
rectament relacionat amb el proper capítol a comentar so-
bre Santa Eulàlia i la consolidació de la família de Guifré el 
Pilós en el control dels comtats del sud. Tornem a la TV.

Vuit anys i mig després que Audald deixés les res-
tes del sant a Saragossa, el comte de Cerdanya Sa-
lomó, assabentat dels fets i acompanyat del propi Au-
dald, anirà en missió reial a Còrdova i pactarà amb 
l'emir un pagament a ell i al wali de la ciutat de Sara-
gossa per el rescat de les restes del seu pare, Sug-
narius, que havien estat retingudes per el bisbe Seni-
or.

Si en l'episodi del 858 vèiem com Sunifred, molt proba-
blement el pare (adoptiu?) del Pilós havia proposat el res-
cat alternatiu de les restes de Jordi i Aureli, ara tenim que 
el mateix Salomó que la  GCB recordarà com a instigador 
de la mort del pare del Pilós, és qui recuperarà les restes 
del sant hispà més famós. I tenim que, segons Aimó, Salo-
mó diu públicament ser fill d'un Sugnarius, obrint la possibi-
litat que fos família dels Sunyer d'Empúries. La GCB el farà 
'gal de nació', però això no l'ha d'excloure de la saga empo-
ritana si fem una lectura no localista i per exemple recor-
dem com la Vita Theodardi, text refet el segle XI199, fa que 
sigui  Sunyer  qui  extingí  la  vista  a  Hincmar,  bisbe  de 
Laon200.

A inicis de la dècada dels 860, tant Carles com Lluís te-
nen problemes amb la  família.  A Lluís  se  li  revolten  els 
seus fills Carlomà i Carles (861-863), i al Calb, el seu nebot 
Pipí torna a revoltar-se-li,  aquest cop amb l'ajut dels nor-
mands (863), fins i tot es diu que s'havia tornat pagà. És en 
aquest context que sembla que el marquès de Gòtia, Hum-

199 (Bautier 1963,479)
200 (Carnadet 1836,maii,1,41-156,5.39) (Bautier 1963,481) i  recor-
dem que el bisbe era contrari a Carles.
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frid, es revolta (862)201, i ja l'any següent els Annales Berti-
niani ens informen que el rebel·lat Humfrid ha pres Tolo-
sa202 i més endavant ens fan saber d'un acord entre el rei 
Carles i l'emir Muhammad de Còrdova203. Els contactes de 
Salomó amb Còrdova i Saragossa s'han doncs d'entendre 
també com un intent del rei Carles d'aïllar a Humfrid204, que 
recordem que tenia acords previs  amb Saragossa (857). 
De fet, els intercanvis de regals entre la cort carolina i la 
cordovesa registrats en el annals francs s'allargaran fins el 
865205, just en l'època de Salomó, de qui tenim constància 
en els documents locals en l'interval (862-868)206.

Tornat de Còrdova i anat Salomó a Saragossa, te-
nim una escena ben notable: un comte cristià (Salo-
mó) i un wali musulmà (Abdilumar) torturant a un bis-
be  cristià  (Senior)  perquè deixi  anar  les  restes  de 
Sant Vicenç, és a dir,  Sugnarius, o si  es vol,  Sant 
Marini.  Finalment  obtingudes,  les restes faran amb 
Audald i el comte Salomó el viatge de tornada al mo-
nestir de Castres.

Humfrid, desprès d'haver resistit als  missi que Carles li 
envià el 863, inesperadament, l'any 864 marxa de Tolosa i 
es refugia a Frioul (Itàlia)207 o tal vegada a Zurich208. Fins i 
tot Abadal, persuadit per la sincronia dels fets, creia que la 

201 (Generalitat, Salrach 2002,37)
202 (MGH SS rer. Germ.-5,Annales Bertiniani,  any:863) 'Hunfridus 
Gothiae marchio sine consciencia Karoli  regis, factione solito more  
Tolosanorum, qui comitibus suis eandem civitatem supplantaresunt  
soliti, Tolosam Reimundo subripit et sibi usurpat.'
203 (MGH SS rer. Germ.-5,Annales Bertiniani, any:863)'Iudith, filiam 
suam, per deprecationem domni apostolici ad pacem et legatum Ma
homot regis Sarracenorum cum magnis et multis muneribus ac litteris  
de pace et foedere amicali loquentibus sollemni more suscepit;'
204 (Chaume 1940) Per el possibles lligams de la família d'Humfrid 
amb el marquesos de Frioul i els d'Empúries.
205 (Abadal 1979,41)
206 (Abadal 1979,37-48)
207 (Calmette 1902,11)
208 (Chaume 1940,130)

54



Sant Vicenç i Santa Eulàlia

marxa del marquès hauria pogut estar relacionada amb la 
missió de Salomó209. El monestir de Conques, que originà-
riament havia enviat Audald el 855, es veié en tant mala 
posició en haver perdut l'oportunitat de tenir les restes del 
sant,  que envià un monjo a robar les relíquies d'un altre 
Sant Vicenç, el d'Agen. Tardà uns anys, però tornà amb 
elles i amb les de Santa Fe210; sants que, com dèiem, ben 
curiosament  reproduïren  el  simbolisme  de  la  parella  Vi-
cenç-Eulàlia,  corb_negre-colom_blanc.  Amb  tot,  a  Con-
ques, la fama de Santa Fe eclipsà a la del nou Sant Vicenç 
(potser per la preeminència de les relíquies del 'veritable' i 
no gaire llunyà Sant Vicenç de Castres?) de manera que el 
sant ja no apareix esmentat en la segona redacció de la 
Translatio Sanctae Fides211.

No sabem a què atribuir el darrer episodi de la translació 
de les restes de Vicenç. Es va aliar Humfrid amb Pipí i Car-
les envià a Salomó per tal d'evitar que el marquès, aposen-
tat darrera les muralles de Tolosa, pogués fer gala de les 
restes del sant i mirar de legitimar Pipí per davant de Car-
les? Hi havia encara la mà del Germànic darrera la rebel·lió 
d'Humfrid? És inútil multiplicar les especulacions, el que sí 
podem afirmar és que aquest darrer episodi també tingué a 
veure  amb el  marquesat  de Gòtia,  com els  dos  primers 
intents. Més enllà, Carles jutjarà Pipí el 864 i el 865 posarà 
Bernat de Gòtia al cap del marquesat. Salomó continuarà 
fins al final del decenni, el mateix Salomó que la GCB farà 
morir a mans d'un Pilós adolescent en venjança de la mort 
del seu pare, i que, segons Aimó, recuperà les restes del 
més gran sant hispànic de terres musulmanes. I  que, de 

209 (Abadal 1979,41-42)
210 Així apareix en un document del monestir datat del 30 de juliol 
de 883 (Picard 1879,D.4,5-6). (Geary 1990,140-141). (Lot 1904) Da-
tarà el trasllat un 14 de Gener de l'any 865 o 866, si bé a base de 
canviar un 'longobardorum'  per un 'aquitanorum'  per tal d'identificar 
com a Carles d'Aquitània el rei del document 153 del  Cartulaire de 
l'abbaye de Conques de Desjardins-1879.
211 (Geary 1990,58-63,138-141)

55



Recerques sobre l'Alta Edat Mitjana Catalana (II)

fet, ens fa de figura de pas del següent tema a tractar que 
serà la figura de Santa Eulàlia com a legitimadora de la di-
nastia guifrediana en els comtats de la Gòtia. Però abans, 
queden alguns aspectes de les translacions del cos de Vi-
cenç que cal comentar breument. 

Hi ha dues tradicions que diuen que les restes de Sant 
Vicenç van ser tretes de València en temps de la invasió 
àrab, les fonts d'ambdues són tardaneres i poc fiables. L'u-
na fa que les restes de Vicenç es vegin lligades amb la gè-
nesi de la capital del regne astur, Oviedo, a partir de la fun-
dació prèvia d'un monestir dedicat a Sant Vicenç feta per 
Fromestano i Màxim212 amb les restes del sant dutes de la 
ciutat  de  València213.  L'altra  és  la  tradició  ja  comentada 
abans del trasllat a Algarve el segle VIII214, que es lligarà 
entrat el segle XII amb la fundació de Lisboa; aquesta, si 
més no, disposa d'una notícia en el  Chronicon Luitprandi, 
fet poc després del 960215 (si bé amb clares senyals d'alte-
ració posterior) que diu que l'any 902 el cos de Sant Vicenç 
(no el d'Agen puntualitza) que va ser dut de València, enca-
ra hi és servat216.

I per no deixar serrells penjant, cal resseguir la tradició 
del trasllat de les restes de Sant Vicenç al Benevent, que, 
segons Aimó, ja era coneguda el 858 a la Gòtia, ja que no 
és pas faltada de continuïtat. Ho sabem per el cronista del 
segle XI  Sigebert  de Gemblaux217,  que explica que l'any 
965, Teodoric, bisbe de Metz, devot del sant, aprofità l'ana-
da amb l'emperador germànic Otó a Itàlia a rebre la pro-
mesa del seu fill,  la princesa grega Teofan, per demanar 
una relíquia al bisbe d'Arezzo, que tenia les restes del sant 

212 (Flórez 1747,37,108-109,Ap.6,309-311)
213 (Saxer 2002,15)
214 (Saxer 2002,12-14)
215 (Riu1993,24-25)
216 (Migne 1879,Sl.136,Chronicon Luitprandi any 902,c.1113-1114) 
'Corpus sancti Levitae Vincentii Nonagenensis Valentia delatum per  
quosdam: nunc servatur in Algarvio.'
217 (Lacger 1927,334-336) (Migne 1879 SL.160,c.192,713-714)
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que havien estat dutes del monestir de Sant Vicenç a Vol-
turno fugint de la destrucció causada per els musulmans 
(860-880)218, que al seu torn, feia molt de temps, les havia 
rebut per els oficis de dos monjos que les havien dut en se-
cret de Hispània219; el bisbe d'Arezzo li donà no una relíquia 
menor, sinó tot el cos del sant. Com es veu, el text és prou 
vague per el que fa al moment del trasllat, tan sols la notí-
cia d'Aimò permet posar-hi un límit antequam en l'any 858. 
Ara, si segons Aimó el fet es sabia a Usès i Barcelona el 
858, en el relat del 855, del primer intent d'Audald, no ho 
esmenta. Hom podria pensar que Audald féu una ruta inte-
rior, via Urgell i Saragossa, i que la notícia del trasllat a Ità-
lia nomes era coneguda en els sectors més costaners de la 
Gòtia. Si no fos així, caldria pensar que el suposat trasllat 
succeí entre el 855 i el 858, sota el mandat d'Odalric o en 
l'inici del d'Humfrid, i que el 'multis temporibus' que segons 
Sigebert havien estat venerades les dites restes a Volturno, 
eren uns vint-i-cinc anys. En tot cas, no és pas l'única tradi-
ció d'enviament de restes de sants entre Itàlia i la Gòtia, 
vegis sinó, la que esmenta Pujades com a fundació del fu-
tur monestir  de Sant Pere de Rodes, a partir del cap de 
Sant Pere i el braç de Sant Pau, duts de Roma per Feliu, 
Pons i Epicini l'any 603220.

218 (Lacger 1927,335) Dóna la data del 852 seguint a Dom. Bou-
quet, però no sembla especialment concordant amb les dates usual-
ment  acceptades.  Sembla  que el  monestir  patí  un  fort  terratrèmol 
l'any 848 i en la dècada del 860 estigué sota control dels musulmans 
per ser cremat finalment l'any 881. (Saxer 2002,53)
219 Migne  1879  SL.160,c.192,713)  '...  et  corpus  sancti  Vincentii  
postea a duobus monachis ex Hispania ibi clam deportatum, atque 
deinceps multis temporibus maxima veneratione habitum,  donec a  
paganis eodem monasterio vastato, corpus sanctum inde sublatum 
et ad praedictam Cordunensem civitatem esse translatum.'
220 (Puyades 1609,V.4,L.6,C.82,186-190)
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Inventio Eulaliae

Arribem ara al moment de parlar de la memòria del culte 
a Santa Eulàlia en el regne carolingi de la segona mitat del 
segle IX. Si com vèiem Sant Vicenç era un dels principals 
sants de l'occident europeu i d'acord amb la seva rellevàn-
cia l'hem trobat relacionat amb intents de legitimació reials, 
amb marquesats i amb fundacions de capitals, no serà el 
mateix per a Eulàlia. El seu culte serà també molt potent, 
però més difús, i els fets associats amb la santa manquen 
de precisió i de relats tant propers com els d'Aimó. També 
la  lectura política de les  seves aparicions  és  més vaga, 
però, com veurem, de no poca transcendència i continuarà 
sincronitzant-se amb els canvis en el marquesat de la Gò-
tia. Els fets de la dècada dels 870, amb la trobada de les 
restes de la santa, sí sembla que tingueren un lloc en el re-
cord local, ja que veurem paral·lelismes amb el primer mite 
fundacional català escrit, la  Gesta Comitum Barchinonesi-
um (GCB) tal vegada del segle XI221 i  de retruc, fins i tot 
ens portarà a parlar dels primers relats sobre un senyor de 
Cataló222 testimoniats des del segle XIII.

És la dècada dels 870 un veritable interregne per el sud 
de la Gòtia. Salomó, l'assassí (segons la  GCB) que pocs 
anys abans dugué les restes de Sant Vicenç a terra cristia-
na (segons Aimó), no figura en cap document, fet coherent 
amb  una  presumpta  mort  a  mans  del  Pilós  (segons  la 
GCB). La historiografia catalana tradicionalment fa al Pilós 
comte d'Urgell des del 870223, però no hi ha cap evidència 
que avali que això hagués estat així. L'únic text datat dels 
inicis d'aquesta dècada on figura el Pilós és la consagració 
de Formiguera, que és un text alterat i que presenta una 

221 (Cingolani 2008,35) Datació derivada seguint els canvis en la uti-
lització de la potestate regalis en les diferents versions del text.
222 (Cingolani 2008b,21-38)
223 (Abadal 1989,39-41)
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datació incongruent224. No serà fins l'any 877 o 878 que el 
Pilós apareixerà positivament documentat225. És rellevant la 
figura del Pilós, perquè la seva família dominarà els destins 
dels comtats del sud de la Gòtia durant centenars d'anys. 
És en l'ascens al poder d'aquesta família on veurem apa-
rèixer ben oportunament Santa Eulàlia, patrona de Barcelo-
na; ascens en el que la historiografia, com el mite, ha vist 
usualment la gènesi de l'actual Catalunya.

L'altra gran nissaga de comtes de Barcelona, l'anterior, 
havia estat la família de Guillem de Gellone. El seu pare 
Teodoric havia conquerit Narbona, ell, Barcelona, i els seus 
fills Bera226 i Bernat i el seu net Guillem n'havien estat rec-
tors durant la primera meitat del segle IX. L'interregne que 
dèiem es situa entre aquestes dues nissagues, cronològi-
cament entre el 850 i el 880. És aquí on tenim el Guifré 
d'Arrià227, aquí el Sunifred que dirigí Usuard i Odilard a por-
tar als reis francs les restes dels màrtirs de Còrdova i no 
les de Sant Vicenç tal i com volien i que creiem ser el ma-
teix Sunifred pare (adoptiu?) del Pilós, i aquí també que hi 
tenim el Salomó que sí dué les restes de Sant Vicenç, però 
que fou recordat com l'assassí executat del pare del Pilós. 
Amb Guifré, s'instaurarà una nova legitimitat228 i la quantitat 
d'evidència local començarà a incrementar-se; o dit d'altra 
manera, la documentació local anterior al 880 que ha so-
breviscut, és residual. Però això no vol dir que l'anterior nis-
saga de comtes fos oblidada, ben al contrari, serà Guillem 
el protagonista de la primera cançó de gesta coneguda el 
segle XI229, és a dir, que durant més de dos cents anys, el 

224 (Vilaseca 2010,24-26) per l'anàlisi de la datació del text.
225 I encara, sols en regest, (Olzinelles 1801,f.3). Compres de Wifre-
do i Winidildes comentades en nota més endavant.
226 Sobre la filiació Bera-Guillem (Ponsich 1978) contestat però per 
(Dubreucq 2004,196-203).
227 (Vilaseca 2010) Es detalla l'evidència disponible sobre l'existèn-
cia d'un Guifré en la generació dels pares del Pilós.
228 (Martí 1997,50)
229 (Greenfield 1988,277)
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record es mantingué entre la població, que no en el relat 
oficial, que, de fet, iniciarà la seva primera memòria dinàsti-
ca (GCB) amb la figura de Guifré d'Arrià, pare del Pilós. 

S'ha pensat molt sobre la manca de producció literària i 
en especial, històrica, entre els segles IX i XI en el comtats 
'catalans', fet especialment sorprenent per una cultura que 
ha estat qualificada en aquests mateixos anys de 'maniàti-
ca del dret escrit'230 i que en un àmbit geogràfic més ampli, 
en els segles immediatament vinents produirà fets culturals 
de primera magnitud com són els trobadors i la càbala. Els 
experts han examinat l'evolució dels registres locals, cer-
cant la causa de dita manca i s'ha pensat en una sèrie de 
motius encadenats: poca rellevància de les gestes a rela-
tar, evolució lingüística, però molt especialment fragmenta-
ció política231; sembla com si en aquells temps fos més im-
portant el fer, que no pas el recordar lo fet. 

Creiem que, si més no, per el que fa als segles IX-X, cal 
incorporar un altre element en aquesta anàlisi:  la manca 
d'un discurs ideològic comú, compartit tant per les elits com 
per  el  poble.  En  altres  paraules,  la  primera  dinastia  de 
comtes de Barcelona tenien partidaris i un relat mític: els 
seus membres eren conqueridors, sants232 i anticrists, mori-
ren executats, les seves dones eren bruixes i fins i tot feien 
llibres,  és  a  dir,  elements  tots  ells  remarcables,  heroics, 
materials aptes per a la llegenda. I sabem que en quedà 
d'ells memòria secular,  tant a les cançons de gesta, que 
pintaran un Guillem ben poc sant233, com en el record dis-
glòssic de l'assassinat de Bernat, amb un epitafi en català 
dins un text en llatí234. No així la nova nissaga dels fills d'el 

230 (Zimmermann 1989,96)
231 (Bisson 1990,308)
232 (Saxer 1982) Per una anàlisi de la formació del culte a Guillem.
233 (Chastang 2004,223)
234 (Devic 1840,2,Pr.64) (Devic 1875,2,Pr.117/64) 'Assi jay lo comte 
Bernad / Fisel credeire al sang sacrat / Que sempre prud'hom es es
tat / Preguen la divina bontat / Qu'aquela fi que lo tuat / Posqua soy  
arma aber salvat'
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d'Arrià, que vingué de la mà, no de conqueridors, sinó de 
quelcom més subtil: la catolització definitiva de la Gòtia. És 
aquí on entra Eulàlia.

Els  fets  són  excessivament  fragmentaris  per  permetre 
una lectura satisfactòria i el context, a més, és extraordinà-
riament volàtil, però sí en resulta una imatge acceptable si 
apartem el focus dels fets puntuals i mirem l'evolució con-
junta. Sabem que la figura de referència fou Frodoí, el bis-
be de Barcelona que recuperà les restes de la santa, però 
cal fer la lectura del context en que això passà. Comentem 
cronològicament els fets coneguts que ens semblen relle-
vants.

Els fets dels 870

Una prèvia: en la dècada dels 860 hem vist com apare-
gué el comte Salomó, que fou recordat com de 'nació gala', 
i el rol que jugà en el trasllat de les restes de Sant Vicenç; 
amb ell, també degué venir el bisbe de Barcelona, Frodoí, 
igualment proper als estaments francs; de fet, ambdós apa-
reixen documentalment el mateix any, el 862235.

En una assemblea feta l'any 874 a Attigny236, Carles rebé 
les queixes d'un bisbe de Barcelona per un seguit d'irregu-
laritats que s'estaven comentent en el seu bisbat: a la ciu-
tat, un prevere cordovès anomenat Tirs i a Terrassa un d'a-
nomenat Baió estaven operant sense el permís del bisbe i 
els  gots Recosind i  Madaix s'havien apropiat  il·legalment 
del  camp de Santa Eulàlia i  l'església de Sant Esteve a 
Barcelona; aquest darrer, fins i tot havia postposat el culte i 
promogut al seu lloc 'conversatio rusticorum'237; en la quei-

235 (IEC 1950,I,66-67) (Traggia 1799,Ap.III,56-57)
236 (IEC 1950,VII,430-433)
237 Agraïm molt especialment a en Stefano Maria Cingolani les se-
ves explicacions sobre el sentit del terme 'conversatio' del text.
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xa es demana al rei que ordeni al seu marquès investigar 
els fets i corregir-ne els abusos. És interessant ressaltar al-
guns aspectes. El nom del bisbe no hi figura, però com que 
tenim referència de Frodoí des del 862, cal pensar que fou 
ell; però també sabem que els béns alienats per Recosind 
ho foren de la potestat del bisbe Joan238, que segons això, 
hagués oficiat entre el 858, on teníem un Ataulf, i el 862, 
que ja consta Frodoí i per tant, la situació (si més no per el 
que fa amb Recosind) no era pas nova, sinó que feia ja 
més de dotze anys que durava. També resulta curiós que 
un prevere de Còrdova, oficiï sense el permís del bisbe a 
Barcelona, recordem que setze anys abans, en el segon 
intent de recuperar les restes de Sant Vicenç, el propi bisbe 
de Barcelona, Ataulf, juntament amb el 'vescomte' Sunifred, 
havien induït a recuperar les restes dels màrtirs de Còrdo-
va; o sigui que la sintonia entre Barcelona i Còrdova sem-
blava positiva en temps de Sunifred (858)239, cosa que no 
podríem dir en temps de Guillem (850), quan Eulogi renun-
ciava a passar per la Gòtia per els perills de la seva funes-
ta revolta240. També és rellevant el paper del bisbe?241 Ba-
ió242, per el que fa l'activitat a Terrassa/Egara, ciutat que ha-
via estat presa per les tropes musulmanes el 856243 i ante-
rior seu d'un bisbat ben proper i amb una relació força es-
pecial amb el de Barcelona244.

En conjunt, tenim, doncs, que la situació al bisbat de la 
Barcelona dels inicis dels 870 és tan greu, que el bisbe ha 

238 Així consta en el precepte del 878 del rei Lluís per al bisbe Fro-
doí. (IEC 1950,II,68-71)
239 I també semblarà positiva en vida del  Pilós a finals del segle 
(~890) quan Ciprià de Còrdova li dedica uns versos (Mundó 1982,92-
93).
240 (Herrera 2005,219) Epístola a Wiliesindo
241 (Martí i Bonet 2007,53) creu que feia funcions pròpies d'un bis-
be. (Soler 2003,85)
242 (Mundó 1971,38) ho llegeix com un enfrontament de tradicions li-
túrgiques, hispano-visigoda vs. franco-romana.
243 (Bramon 2000,254)
244 (Martí i Bonet 2007,12-38)
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de recórrer al seu amic245, el rei franc. Una situació difícil-
ment  compatible  amb la  suposada presència del  Pilós246 
que, com veurem, posteriorment jugarà a fons la carta legi-
timista francorromana. La solució tardarà encara uns anys.

El 875 trobem de nou el bisbe Frodoí en un entorn allu-
nyat de Barcelona: és en el concili celebrat a l'actual Cha-
lon-sur-Saône  en  el  que  s'elegirà  el  bisbe  d'Orange,  on 
apareix entre els signants d'una confirmació de bens d'un 
monestir247. El nadal d'aquest any Carles serà coronat em-
perador a Roma.

L'any 876 mor Lluís el Germànic i Carles intentarà aprofi-
tar-ho, però serà rebutjat l'octubre d'aquest mateix any per 
Lluís III,  fill  de Lluís. En algun moment, entre el 876 i el  
877, Carles el Calb, ja coronat emperador, escriu una carta 
als barcelonins248. És un document únic en el que un mo-
narca franc s'adreça personalment a una comunitat tant ge-
nèrica com els 'barcelonins' i ho fa per agrair els serveis re-
buts. El text, sense data i gaire bé telegràfic, resulta molt 

245 (Mundó 1971,38)
246 (Soler 2003,85) Atribueix les dificultats de Frodoí a l'absència del 
comte de la ciutat. Però usualment es suposa que el Pilós és a Urgell 
o Osona a inicis dels 870 i, per tant, no resulta creïble que el bisbe 
demani ajut al rei i al seu marquès, situats a més de mil kilòmetres, 
quan el comte representa que n'estava potser tan sols a desenes.
247 (Flórez 1747,29,186)
248 (IEC 1950,VIII,434-435) (Calmette 1902b,136) 'In nomine Sanc
tae et Indivduae Trinitatis, Karolus ejusdem Dei Omnipotentis miseri
cordia  Imperator  Augustus  omnibus  Barchinonensibus  peculiaribus 
nostris salutem. Sciatis quoniam superno manere congrua prosperi  
tale valemus. Apud vos quoque ut et id ipsum maneat, valde deside
ramus. Plurimas autem vobis frates referimus eo quod in nostram fi
delitatem semper omnimodis tenditis. Venit denique Judas hebreus,  
fidelis noster, ad nos, et de vestra fidelitate multa nobis designavit,  
unde vestrae fidelitati condignam remunerationem et decens proemi
um referre parati sumus. De nostrae igitur fidelitatis assiduitate nullo  
modo retardetis, sed in ea prout melius scitis et potestis, in omnibus  
tendentes, permaneatis, sicuti hactenus factum habeatis. Valete.
Et sciatis quia per fidelem meum Judacot dirigo ad Frodoynum epis
copum libras X. de argento ad suam eclesiam reparare.'
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interessant per la menció del jueu Judacot que fa d'enllaç 
entre el rei i la comunitat, i per el fet que una segona mà249 
afegí unes línies que convertien el document en un pagaré 
a favor del bisbe de Barcelona, Frodoí250. No consta el mo-
tiu concret de la gratitud del monarca vers els barcelonins - 
tret de la menció de la seva fidelitat vers la corona - i cal 
pensar que era evident llavors. De fet, ni tant se vols sa-
bem qui eren aquests 'barcelonins'; el nom fa pensar natu-
ralment en els habitants de Barcelona, però per la manera 
personal d'adreçar-s'hi que fa servir el monarca podria trac-
tar-se també de la comunitat jueva de Barcelona251,  atès 
que els jueus, legalment, depenien directament de la coro-
na.

Entre el  877 i  el  878 els esdeveniments es precipiten. 
L'any  877 els  nobles del  Midi  es revolten contra Carles; 
són: Bernat, marquès de Gòtia, el Plantapilosa i Bosó de 
Provença. L'emperador, cridat a defensar Itàlia dels sarra-
ïns, es veu forçat a Quierzy a produir la primera legislació 
carolíngia sobre la heretabilitat dels càrrecs comtals252, fet 
que serà recordat encara segles després en la GCB. Car-
les anirà a Itàlia, però en tornarà difunt; morí el 6 d'octubre 
mentre estava de tornada. El seu fill Lluís serà consagrat el 
desembre i els oficis d'Hincmar aconseguiran finalment, ja 
en el 878, deixar el marquès de Gòtia sol contra el nou rei i 
els nobles amb ell anteriorment revoltats.

És en aquest context en el que usualment se suposa que 
va ocórrer la trobada de les restes de la santa253. Diem se 
suposa,  perquè uns testimonis254 ho situen en l'any 878, 
però una altra font especifica que la trobada fou un 23 d'oc-

249 (Lauer 1902)
250 (Crusafont 1989,470) (Balaguer 1999,66)
251 (Zuckerman 1972,347)
252 (MGH Capit 2,355-363) La capitular en qüestió sols regula els 
casos en els que el titular del comtat mori en campanya.
253 (Flórez 1747,29,189)
254 (Fàbrega 1958,151-155) per la narració. (Puyades 1609,V.6 L.11 
C.29 p.305) per inscripció amb mateixa datació.
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tubre255; i no pogué ser el del 878, atès que tenim un pre-
cepte reial del mes anterior, del 9 de setembre del 878 per 
ser exactes, que ja esmenta les relíquies de la santa256. 

L'episodi de la trobada de les restes d'Eulàlia257 té d'es-
pecial, que no és un monjo, un personatge secundari,  el 
que per inspiració divina és cridat a la tasca, tal i com el to-
pos sol estipular. Aquí tenim tot un senyor arquebisbe de 
Narbona, que és tant com dir de la Gòtia, Sigebod, i Fro-
doí, el propi bisbe de Barcelona, la ciutat més important del 
sud del marquesat, qui aparentment de motu proprio deci-
deixen buscar les restes de la santa. Fan un primer intent 
de pregària que dura tres dies, sense resultat, l'arquebisbe 
s'en torna a Narbona i Frodoí en fa un segon, que sí resulta 
en la trobada de la santa, que posteriorment és traslladada 
a la catedral en dos passos, un el 23 d'octubre i el definitiu 
el 28258. O sigui que tenim els representants màxims de l'or-
todòxia catòlica recuperant personalment les restes de la 
segona santa més important del santoral hispànic. La pre-
gunta és inevitable: per què?

Si hem de creure que això passà l'octubre de l'any 877, 
el moment és molt acotat, ja que estem just en l'interregne 
entre la mort de Carles a inicis del mes i la consagració del 
seu fill al cap de poc més d'un mes més; és a dir en un buit 
de poder reial i amb un marquès de Gòtia en plena rebel-
lió!

255 (Flórez 1747,29,314)
256 (IEC 1950,II,68-71)
257 (Flórez 1747,29,187-192)
258 No descartaríem que el trasllat de les restes d'Eulàlia hagués ge-
nerat un episodi de  furta sacra. No sols la tradició local recorda un 
intent frustrat miraculosament de robatori d'un dit de la santa, sinó 
que l'episodi entre Sigebod i Frodoí recorda l'estructura, per exemple, 
de les trampes fetes entre Musa i Tariq per la Taula de Salomó, on el 
subordinat era el que accedia a la relíquia i s'havia de defensar de la 
suplantació feta per el seu superior (Rubiera 1980,27). No descartarí-
em per tant, que s'hagués generat o intentat generar una relíquia de 
la santa per a Sigebod.
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Un 20 de gener i un 4 de juny, possiblement de l'any 878
259, tenim constància del Pilós comprant terres a Urgell amb 
la seva esposa. El maig d'aquest any, el Papa Joan VIII 
acut a Arle260 per anar a reunir-se amb el nou rei Lluís; allí 
es trobarà amb l'arquebisbe Sigebod que l'acompanyarà en 
la travessa fins a Troyes. El juny, la rebel·lió de la família261 
del Pilós contra Bernat de Gòtia es fa manifesta en prendre 
control tant dels estaments laics com religiosos de la Septi-
mània; el Papa Joan, possiblement encara a la Gòtia, ame-
naça d'excomunicar-els en carta del 10 de juny262.

L'agost, ja a Troyes, el Papa produirà una butlla per al 
poble catòlic de Gòtia i Hispània263, a petició de l'arquebis-

259 (Olzinelles 1850,f.4) L'any és dubtós i oscil·la entre el 877 i el 
878. El regest d'Olzinelles indica l'any 38 de Carles per la compra del 
mes de juny i això s'ha suposat ser error, atès que el rei Carles no 
passà del seu 37é any, però l'any 878, el 38é, el rei Lluís no serà co-
ronat per el Papa Joan fins el mes de setembre i, per tant, sí es pot  
pensar, que mentre no arribessin noves, a Urgell es datés encara per 
Carles, tot i saber de la seva mort. La compra del mes de febrer pre-
senta dubtes de lectura, Olzinelles hi veu un 37, però diu que el P.Ri-
bas hi veia o un 26 o un 38. Per la reconstrucció dels fets ens decan-
tarien per la lectura de 38 de P.Ribas. Transcrivim els regests d'Ol-
zinelles.
'Wifredo Conde y su muger Winidildes compran a Sesenando por  
300 sueldos el predio de Loci: 2 nonas de Julio del año 38 de Carlos  
emperador. Se conserva también la escritura de compra hecha por  
Sesenando a Altemiro el dia 1º de Abril del año 16 de karlos (856). El  
Conde dió ese predio al monasterio en 888.'
'Los mismos Condes compran una viña en el termino de Exeduci ter
ritorio de Urgel: 13 de las calendas de Febrero año 37 de Carlos. El  
P.Ribas dudó si es del año 26 o 38 de Carlos, pero a mi me parece  
ser del 37. Esta viña fué dada tambien al monasterio en 888 y 890.'
260 (Ponsich 1994,11)
261 (Vilaseca 2010,131-133) Els falsos comtes Unifred de la família  
de Guifré Pilós. Hunifred vs. Sunifred
262 (Ponsich 1994,11)
263 (Sirmondi  1629,4,480-481)  'Iohannes episcopus servus servo
rum Dei, omnibus episcopis, comitibus, vicecomitibus, centenaris, iu
dicibus catholicis, in Hispania & Gothia provinciis degentibus, omni
que populo occidentali catholico, salutem & apostolicam benedictio
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be Sigebod i bisbes sufraganis, per incloure en la llei gòtica 
disposicions  contra  els  sacrílegs,  amb forts  pagaments  i 
excomunicació264. Fet que pot ajudar a entendre la contro-
vèrsia que s'està desenvolupant entre el bisbat i els poders 
locals.

El Papa coronà Lluís el 7 de setembre265 i dos dies des-
prés, el 9, com dèiem, el rei produirà un privilegi per a Fro-
doí266, on s'esmenta l'església 'reverenciam Sancte Crucis,  
in cujus honore predicta ecclesia Barchinonensis dedicata  
est, et sancte Eulalie, cujus corpus in ipsa ecclesia requies-
cit' i a on, a més de donar resposta a les queixes del 874 
sobre l'apropiació de Recosind i  adreçar el  problema de 

nem. Noveritis,  dilectissimi filii,  quia nos pro statu sanctae Dei ec
clesiae iussimus congregari synodale concilium apud urbem Trecas,  
ubi sedentibus nobis in corona venit ante praesentiam nostram silius  
noster  Sigebodus  primae sedis  Narbonensis  episcopus,  cum suis  
suffraganeis episcopis, & detulit nobis librum Gothicae legis, ubi nihil  
habebatur de sacrilegiis, & in eisdem legibus scriptum erat, ut cau
sae, quas illae leges non habent, non audirentur a iudicibus illius pa
triae: atque ita ius sanctae ecclesiae suffocabatur ab incolis Galliae &  
Hispaniae provinciis. Unde nostra serenitas, cum praescriptis episco
pis,  inspectis legibus romanis,  ubi  habebatur de sacrilegiis,  inveni
mus ibi a Iustiniano imperatore legem compositionis sacrilegii consti
tutam in quinque libras auri optimi. Sed nos leniorem legem praecipi
mus esse tenendam, quae a Karolo est  constituta  pio principe de  
compositione sacrilegii, videlicet in XXX. libras examinati argenti, id  
est sexcentorum solidorum summam argenti purissimi. Ideoque quis
quis  inventus  fuerit  reus  sacrilegii,  istam  leviorem  compositionem 
emendet episcopis ipsis, vel abbatibus, sive personis, ad quas queri
monia sacrilegii iuste pertinuerit: & si ipse reus sacrilegii facere nolu
erit, tamdiu excommunicationi subiaceat, usquequo praedictam com
positionem sexcentorum solidorum persolvat. Et si in hac obstinatio
ne mortuus fuerit, corpus eius cum psalmis & hymnis non deferatur  
as sepulturam. Et  praecepimus ut  in  sine codicis  legis  mundanae  
scribatur haec lex.'
264 (Mundó 1986 78) Localiza en nota un únic manuscrit del Liber iu
diciorum amb aquest afegitó d'origen papal.
265 (MGH 1895,SS rer Germ,143) Annales Bertiniani any 878
266 (IEC 1950,II,68-71)
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Baió267, es confirma al bisbat el terç dels impostos, cedit ja 
en temps de Carles al seu marquès Bernat, incloent-hi la 
moneda. I cal recordar que en aquesta època Frodoí pro-
duí una emissió de moneda en la que s'hi ha volgut veure 
el suposat túmul de Santa Eulàlia i que s'ha relacionat amb 
la quantitat de plata esmentada en la carta manuscrita del 
rei Carles als barcelonins que vèiem268.

I ja el dia 11 de setembre tenim el darrer episodi rellevant 
per a la nostra disquisició: el rei casà el seu fill Carloman 
amb la filla de Bosó de Provença i amb el seu consell, es 
féu la repartició dels honors del marquès de Gòtia, Bernat, 
entre Teodoric, cambrer reial, el Plantapilosa i altres 'dispo-
sicions secretes'269. És just en aquestes 'alios secrete dis-
positos' que la historiografia hi ha vist la nominació del Pi-
lós com a comte de Barcelona i per tant l'inici de la legitimi-
tat de la dinastia guifrediana270. No sabem que s'hagi donat 
raó de per què la nominació del Pilós hagués de ser secre-
ta, i és que l'època, com es veu, encara guarda molts inter-
rogants. I recordem que si tenim en compte que Teodoric, 
en aquesta repartició, rebé Autun, simplificant, podem dir 
que la Gòtia, el 878, fou repartida entre el Pilós i el Planta-
pilosa, coincidència que tampoc no sabem que hagi estat 

267 El text esmenta una propietat que està a Argentona al costat de 
terres d'un Baió, que suposem ser el mateix del 874, atès que aquest 
també  hi  tenia  propietats,  en  les  que  es  féu  enterrar  (Mundó 
1971,38).
268 (Crusafont 1989,466-470) És de l'opinió que Frodoí produí mo-
neda pròpia i que fins i tot n'usurpà la part reial des del 877. El se-
gueix (Balaguer 1999,64-67)
269 (MGH 1895,SS rer  Germ,144)  Annales Bertiniani any 878 'In 
crastina Hlodowicus rex, invitatus a Bosone, ad domum illius perrexit  
cum quibuisdam primoribus consiliariis suis; et pastus ac honoratus  
ab illo, sed et ab uxore ipsius, desponsavit filiam Bosonis Karloman
no filio suo, et cum consilio ipsorum dispertitus est honores Bernardi  
Gothia markionis per Theodericum camerarium et Bernardum comi
tem Arvernicum et per alios secrete dispositos.'
270 (Abadal 1989,49-50)
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mai adreçada historiogràficament271.  El que sí queda clar 
és que hi figuren tots els que abandonaren a Bernat de Gò-
tia, Bosó, Plantapilosa, i tal vegada el Pilós?

A partir d'aquí, la inestabilitat en el regne franc continua-
rà, perquè el nou rei Lluís, tan sols sobreviurà a la corona-
ció uns mesos, morirà l'abril del 879. Però per el que fa a la 
situació  de la  Gòtia  i  en  especial  als  comtats  'catalans', 
s'entrarà en un capítol que podríem resumir com l'assenta-
ment de la família del Pilós i per tant d'una certa estabilitat 
respecte al tema que estem tractant. Tornarem més enda-
vant al regne franc, ja en la dècada dels 880, però ara cal 
recapitular i mirar de fer una lectura dels fets que hem vist 
que van tenir lloc en la dècada dels 870, a la llum de la 
seva relació amb la Inventio de Santa Eulàlia.

La trama dels 870

Els previs. L'any 858, els rectors de Barcelona, Sunifred i 
Ataulf, eren, segons Aimó, 'amicus' d'un Leovigild 'non illum 
parricidam Visigothorum Regem Arrianum', personatge pro-
per a l'emir de Còrdova i essencial per a la recuperació de 
les restes dels  sants Jordi,  Aureli  i  Natàlia.  Poc després 
d'això, hi hauria hagut el nomenament del bisbe Joan i la 
ocupació del camp de santa Eulàlia per el got Recosind. 
L'arribada de Salomó i Frodoí hauria d'haver promogut un 
acostament a l'ortodòxia franca,  però no sembla que fos 
aquest el cas, Salomó desapareix dels documents el 868 i 
de Frodoí no en sabrem res més fins el 874.

A inicis dels 870, l'actuació de Tirs i Baió ha estat llegida, 
ben lògicament, com un intent de tornar a la litúrgia visigo-

271 La problemàtica dels sobrenoms de Pilós i Plantapilosa ha estat 
certament analitzada per separat,  però no ens consta que s'hagin 
considerat conjuntament.
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da272,  ja que Frodoí i Sigebod estaven clarament alineats 
amb l'ortodòxia catòlica i romana de la cort franca i el pa-
pat. Creiem que aquesta lectura fóra perfecta, si aquests 
fossin els únics elements a considerar, però no sembla ser 
aquest el cas, ja que les coincidències amb els esdeveni-
ments polítics del moment no poden ser obviades. A més, 
la natura dels ritus esmentats de Madaix, i per extensió de 
Tirs i Baió, no queda clar que es puguin llegir com una dife-
rència sols de ritus litúrgic, la menció a les 'conversatio rus-
ticorum'  no sembla pas adequar-s'hi. I és que no sembla 
pas forçat pensar que si el 858 l'ortodòxia local era propera 
a Còrdova, la d'inicis dels 870 també ho fos i tenim que la 
descripció de Leovigild que fa Aimó recorda encara l'arria-
nisme, que és secularment la gran font de preocupació ca-
tòlica en el Midi273. Elements, tots ells, que fan dubtar de la 
natura del cristianisme del sud de la Gòtia entre els 860-
870, si més no, per sota de l'estament episcopal. En aquest 
sentit, la butlla que el Papa farà el 878, per mirar d'incloure 
disposicions en la legislació goda que castiguin els sacrí-
legs, també té una lectura ideològica; el sacrilegi, en princi-
pi, és quelcom més greu que un ús d'una litúrgia no autorit-
zada.

De manera que tenim que a inicis dels 870 un moviment 
local, tal vegada extensible a la Gòtia, que en l'aspecte reli-
giós s'aparta de l'ortodòxia catòlica, provoca que el bisbe 
de Barcelona - que sembla faltat de suport polític local - 
hagi de recórrer directament al rei l'any 874 per demanar 
que pressioni el marquès. La manca de presència del Pilós 
resulta xocant; o no hi era, o no podia o no volia fer-hi res. 
No sembla que el conflicte hagi estat resolt en aquell mo-
ment i la posterior petició del Papa d'incorporar en la legis-
lació gòtica penes per als sacrílegs (878) es podria llegir 
com un intent de forçar en un futur a les autoritats locals a 
intervenir a favor de l'església quan ella ho requerís. 

272 (Mundó 1971,37-39)
273 (Rouche 1979,398-401)
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A finals de la dècada (877) la rebel·lió passa a ser políti-
ca i encapçalada per la noblesa que s'enfronta a la corona. 
En  aquest  context,  la  carta  d'agraïment  de  l'emperador 
Carles  als  barcelonins  sembla indicar  que la  ciutat,  o  la 
seva comunitat jueva, restà en l'obediència reial. És impor-
tant aquí el receptor de la missiva, ja que si és la ciutada-
nia de Barcelona, llavors la no menció del comte indica o 
que no hi era, o que no estava de banda del rei, però sa-
bem que el Pilós, i amb ell la seva família, jugaran un rol 
primordial en l'expansió de l'ortodòxia romana en els pro-
pers anys, per tant, si el receptor de la carta era el conjunt 
de la ciutat, tenim la dificultat d'explicar per què no apareix 
esmentat el comte. Per altra banda, si acceptem que el re-
ceptor és la comunitat jueva - que segons els annals francs 
feia trenta anys havia estat del costat del rebel Guillem - 
llavors l'agraïment real pot indicar o bé un canvi de posició, 
o potser tan sols un ajut puntual en un moment especial-
ment difícil per els partidaris del rei. Tal vegada foren el ju-
eus de Barcelona, els que passats al bàndol reial facilitaren 
el control de la ciutat el 877 a Frodoí i la família del Pilós? 
No cal multiplicar les especulacions.

La mort de l'emperador probablement donà ales als re-
voltats amb Bernat i d'aquí la necessitat imperiosa que les 
màximes figures religioses de la Gòtia, Sigebod i  Frodoí, 
en persona, s'inventessin la Inventio d'Eulàlia per tal de mi-
rar de reafirmar amb un element sagrat l'alineació de la Gò-
tia amb l'ortodòxia catòlica reial franca. Si així fos, de nou 
tindríem els nostres sants jugant un rol legitimador del mo-
narca carolingi, en aquest cas, fina poesia del destí: Eulà-
lia, la cristianització de Coronis, la mare difunta, hauria aju-
dat a mantenir la legitimitat del difunt Carles274. Hauria de 

274 De fet, la coincidència va encara més enllà. Carles, de nen, ha-
via estat explícitament retratat poèticament com un jovencell Apol·lo 
per Ermold el Negre (Nelson 1992,78-80) en el seu Carmina in hono
rem Hludowici Augusti 4.531-534 - (MGH SS2,511) 'Hunc puerile de
cus hinc inde frequentat et ambit, / Hunc patris virtus, nomen et ornat  
avi, / Qualis Apollo micat gradiens per culmina Deli, / Latonae matri  
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ser en l'interval entre el coneixement de la mort de l'empe-
rador i la trobada de les restes, que probablement a través 
dels arquebisbes Sigebod i Hincmar, es pactà la propera 
rebel·lió de la família del Pilós, i el seu cost per la corona275, 
dins del joc de negociacions que l'arquebisbe de Reims es-
tà promovent per fer canviar l'adscripció de Bosó i del Plan-
tapilosa.

L'arribada del Papa a Arle i l'amenaça d'excomunió dels 
germans del Pilós revoltats contra el marquès, indica que a 
juny del  878,  la  família  del  Pilós  tan sols  controlava els 
comtats del sud i que al nord, el marquès era encara po-
tent. Per això el Papa, enganyat per la canviant situació po-
lítica, s'alinea inicialment amb Bernat i amenaça de fulmi-
nar els germans rebels amb l'excomunió per estar depo-
sant laics i religiosos, quan de fet, el més probable és que 
Miró i Sunifred276 estiguessin precisament deposant els par-
tidaris de la litúrgia visigoda-mossàrab juntament amb les 
forces afins a Bernat. En aquesta lectura es fa palès l'ai-
guabarreig entre política i religió propi del moment, ja que 
no tenim, fins on sabem, cap indici que Bernat de Gòtia tin-
gués res a veure amb el suposat moviment got-mossara-
bista de Tirs o Baió.

A la tardor del 878, a Troyes, la facció partidària del rei 
Lluís ja ha vençut i les possessions del marquès són dividi-
des entre els lleials a la corona; també l'estament religiós 
veu reconegudes totes les seves peticions. A partir d'aquí, 

gaudia magna ferens.''  - i  atès que el rei fruí d'una certa formació 
intel·lectual (Nelson 1992,83-86) fora ben probable que conegués l'o-
bra. Fets que fan encara més curiós que fos precisament en el seu 
regnat que s'utilitzessin les figuracions cristianes de la divinitat solar, 
Vicenç i Eulàlia, per defensar la seva legitimitat reial.
275 (Nelson 1992,255) per el preu que Lluís el Tartamut hagué de 
pagar per comprar el reconeixement de la seva pròpia reialesa.
276 El text esmenta un Hunifred, que per horror del Papa ha deixat 
els hàbits per unir-se a la rebel·lió. Se suposa que és un error de cò-
pia  i  que  aquest  Hunifred  era  Sunifred,  l'abat  d'Arles  (Vilaseca 
2010b,131-133)
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la família del Pilós i en especial Guifré, començarà la seva 
obra definitiva d'extensió de la nova legitimitat basada en la 
fidelitat al rei franc i a l'ortodòxia catòlica de Roma, que fixà 
l'us de la litúrgia romana i l'abandó dels ritus mossarabit-
zants277. Procés de reorganització que ha estat molt i molt 
estudiat278 i  on es pot veure com comportà la creació de 
centres monàstics sota el control de la família del Pilós (Ri-
poll, Sant Joan) i l'extensió d'una estructuració del territori 
anteriorment fora de la legislació reial (i en aquest sentit, ' 
terres ermes'), en bisbats, parròquies i esglésies, on els fi-
dels hauran de pagar els impostos279. No és un procés aliè 
a la població preexistent,  atès que en força casos veiem 
com són els petits potentats locals els que s'organitzen per 
fundar o restaurar centres de culte i demanar al bisbe cor-
responent la seva incorporació en la xarxa clientelista del 
bisbat.

Ara bé,  aquesta exposició  ens ha deixat  una sèrie de 
dubtes, tots ells centrats en el Pilós. 

1) On era el 874, quan Tirs i Baió promovien un ri-
tus alternatiu?

2) On era el 877, quan Barcelona no féu costat al 
marquès Bernat i es mantingué en la fidelitat a 
la corona? 

3) Si la carta del rei del 877 era a la població, no 
hauria d'haver esmentat al Pilós?

4) Per què la partició de la Gòtia del 878 entre el 
Plantapilosa i el Pilós s'hagué de mantenir en 
secret per el que fa a Guifré?

277 (Mundó 1971,39)
278 Per exemple (Salrach 2004,37-70,179,219)
279 (Camprubí 2006) per una anàlisi detallat d'aquest procés en el 
Berguedà.
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Creiem que potser el relat de la  GCB280, fet segles més 
tard però des de la mateixa família, pot tenir algunes de les 
claus per entendre millor l'episodi.

El guió dels fets, segons el text del segle XII, és el se-
güent: el Pilós, després de matar Salomó, hauria anat al 
costat del rei a fer-li servei i amb l'ajut dels seus partidaris, 
guanyar-se'n la seva amistat. Passat molt de temps, li arri-
ben notícies que els sarraïns han pres la seva terra i dema-
na tropes al rei per foragitar-los; el rei no pot disposar-ne i 
s'avé a donar-li les terres que pugui conquerir amb les se-
ves pròpies forces, en règim hereditari, cosa que no havia 
fet mai abans d'ell. 'I així és com el domini de Barcelona 
passà del poder reial en mans dels nostres comtes.'281

Les tres primeres preguntes quedarien respostes si efec-
tivament el Pilós hagués mort Salomó a finals dels 860 i 
hagués anat a la cort tal i com vol la GCB. Per això Frodoí 
el 874 no té comte local que l'empari i ha de demanar la 
intervenció reial. Si el Pilós era partidari del rei ajudaria a 
explicar que la ciutat s'hagués mantingut en la seva fidelitat 
el  877, però si no hi era personalment, explicaria que la 
carta del rei als 'barcelonins' no l'esmenti. De fet, la  GCB 
diu que el control dels comtats de la part del Pilós es féu 
sense ajuda reial i això és exactament el retrat que dibuixa 
la ben històrica denúncia del Papa Joan VIII del juny del 
878 contra els germans del Pilós, Miró i Sunifred. 

I per el que fa a la transmissió hereditària que esmenta 
la GCB, no sols tenim la cèlebre capitular de Quierzy, sinó 
que de fet és a la Gòtia on tenim les primeres evidències 
de terres anteriorment sota jurisdicció reial passant a propi-
etat comtal282. I és el cas que la GCB fins i tot podria ajudar 

280 (Vilaseca 2010) On hem defensat ja la historicitat de la GCB per 
el que fa a la figura de Guifré d'Arrià.
281 Traducció al català de la primera part de la GCB de la mà d'(Au-
rell 1988,481)
282 (Collins 1979,176-177,181) L'autor fa notar al final del seu treball 
la necessitat d'aclarir el rol de l'església en el procés d'individualitza-
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a entendre per què en la partició de la Gòtia del 878 no 
convenia fer públiques les condicions especials de la part 
de Guifré283, si recordem el pes que Sigebod, i en especial 
Frodoí, tenien a Troyes la tardor del 878 per haver aportat 
un símbol de legitimació sagrada de primer ordre i haver ai-
xecat Santa Eulàlia com emblema de la fidelitat a la corona 
i a Roma l'Octubre del 877 a Barcelona, molt probablement 
ja llavors amb la complicitat de la família del Pilós, en el 
buit de poder succeït abans de la coronació de Lluís. Fideli-
tat que remarquem, restarà com a tret destacat de la dinas-
tia i que pot semblar paradoxal al ser l'únic cas del Midi que 
desembocà en una individualitat política de llarga durada 
fora del regne franc284, si no s'até als seus orígens.

Així tenim que el que explica la GCB que passà després 
de la mort de Salomó s'avé en línies generals als fets cone-
guts  de  la  dècada  dels  870,  si  canviem  'invasió  de 
sarraïns', tòpic propi de la literatura cristiana post-mil·lenni-
al, per 'concomitància amb ritus mossàrabs', fet descrit en 
els documents del període, i així ajuda a donar raó a algu-
nes de les seves peculiaritats fins ara inexplicades, com la 
carta als barcelonins i les disposicions secretes de Troyes. 
És evidentment una proposta especulativa. Com dèiem, els 
fets són massa parcials i fragmentaris com per fer-ne un 
relat coherent i sense fissures. Amb tot, creiem que les cor-
respondències són excessives per limitar-les a simples ca-
sualitats i que per tant cal tenir-les en compte.

Hem vist com la invenció de Santa Eulàlia possiblement 
ajudà a que la ciutat restés en la fidelitat a la corona franca 

ció entre els comtats de la futura Catalunya i la monarquia franca que 
tingué lloc a partir de la generació del Pilós; l'anàlisi de l'episodi de 
Santa Eulàlia comentat en aquest treball voldria ser-ne una aporta-
ció.
283 I recordem la clara consciència que Hincmar, el propi escriptor 
dels Annals Bertinians on es registra el fet amb l'expressió 'alios se
crete dispositos', tenia de la importància de la plasmació per escrit de 
les disposicions reials. (Nelson 1977,262-263)
284 (Collins 1979,177)
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i l'ortodòxia catòlica en un moment de buit de poder davant 
d'un marquès de Gòtia rebel·lat. No és l'únic efecte objectiu 
que tingué i cal finalment passar a la dècada dels 880 i fer 
un breu apunt per adreçar l'altra referència rellevant a Eulà-
lia en el segle IX.

La Seqüència de Santa Eulàlia

A finals d'octubre del 877 Sigebod i Frodoí, a Barcelona, 
retrobaren les restes perdudes de santa Eulàlia i les diposi-
taren en la catedral. La tardor de l'any següent, de nou els 
dos es retrobaren a Troyes, on el Papa Joan VIII  emeté 
una butlla per demanar la inclusió de castics per els sacrí-
legs en la llei goda i Frodoí rebé un diploma del rei Lluís 
que menciona l'església i  les restes recentment diposita-
des. Sabem que el ressò de la translació de la santa, mal-
grat la poca constància que n'ha quedat, sobrepassà l'àm-
bit  estrictament diplomatari  i  arribà,  entre altres, al poble 
catòlic del nord del regne franc285.

Ho sabem per un manuscrit286, ben famós, del que s'en 
poden determinar amb força precisió el lloc i la data de la 
seva composició i en el que es reprodueix la que represen-
ta ser la primera obra literària escrita en llengua romanç287, 
és La Seqüència de Santa Eulàlia. Un poema dedicat a la 
santa288 que narra la seva passió, però no a partir de la ver-
sió barcelonina, sinó de la de Prudenci, i que fa pensar, per 

285 (Berger i Brasseur 2004,33-44) Per la distribució del culte a Eulà-
lia a França.
286 (Berger i Brasseur 2004,45-60) Per la descripció del manuscrit 
150 de Valenciennes.
287 (Glanville 1993,464)
288 En el manuscrit també hi ha un poema en llatí dedicat a la santa, 
usualment anomenat  Cantilena de Santa Eulàlia; text i traducció al 
francès a (Berger i Brasseur 2004,166-167)
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tant en la versió Bm d'inicis del segle VIII i d'origen no his-
pànic, comentada abans, on la passió emeritana era atribu-
ïda a la santa barcelonina.

El poema, que fou transcrit en el manuscrit per la matei-
xa mà que copià un text en llengua teudisca en el que es 
recorda al difunt Lluís III fill d'el Germànic289, rei que morí el 
gener de l'any 882, i que per tant fou copiat en una data 
posterior, es creu però composat després del 878, precisa-
ment arran de l'episodi protagonitzat per Frodoí que hem 
estat comentant290. El que ens resulta extraordinari del text, 
que ha estat estudiat lògicament de dalt a baix per els filò-
legs291, és la seva semblança al català. En un text encara 
una mica més antic, Els Juraments d'Estrasbourg, que con-
tenen els juraments que es feren públicament els mig ger-
mans Carles el Calb i Lluís el Germànic el 12 de febrer de 
842, cada un en la llengua de l'altre, ja s'ha fet notar que el 
jurament  fet  en romanç per  Lluís  l'entenen millor  actual-
ment els catalans que no pas els francesos292. No sabem, 
però, de cap treball que hagi analitzat filològicament La Se-
qüència de Santa Eulàlia en relació al català. Transcrivim el 
text original i jutgi per si mateix el lector la proximitat del 
text amb la llengua catalana.

289 Rithmus teutonicus; text  i traducció al francès a (Berger i Bras-
seur 2004,185-188)
290 (Hilty 2010,14-15)
291 Per bibliografia sobre el text: (Hilty 2010) (Lamalfa 2010) (Bode-
lón 2010)  (Camisón 2003,2006)  (Berger i  Breasseur  2004)  (Porter 
1960) (Eringa 1925) 
292 (Moran 2000,130)
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Buona pulcella fut Eulalia. 
Bel auret corps bellezour anima.

Voldrent la ueintre li do˜ inimi. 
Voldrent la faire diaule seruir.

Elle nont eskoltet les mals conselliers. 
Quelle do˜ raneiet chi maent sus en ciel.

Ne por or ned argent ne paramenz. 
Por manatce regiel ne preiement.

Niule cose non la pouret omq pleier. 
La polle sempre n˜ amast lo do˜ menestier.

E poro fut p˜sentede Maximiien. 
Chi rex eret a cels dis soure pagiens.

I lli enortet dont lei nonq chielt. 
Qued elle fuiet lo nom xpiien.

Ellent adunet lo suon element 
Melz sostendreiet les empedementz.

Quelle pdesse sa uirginitet. 
Poros suret morte a grand honestet.

E nz enlfou la getterent com arde tost. 
Elle colpes n˜ auret poro nos coist.

Aczo nos uoldret concreidre li rex pagiens. 
Ad une spede li roueret toilir lo chief.

La domnizelle celle kose n˜ contredist. 
Volt lo seule lazsier si ruouet krist.

In figure de colomb uolat a ciel. 
Tuit oram que pornos degnet preier.

Qued auuisset de nos xp˜s mercit 
Post la mort & alui nos laist uenir. 

Par souue clementia293.

293 Llegeixis do~ per Dominus,Déu; xp per Crist; i ocasionalment 'u' 
per 'v'.
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El dialecte emprat ha estat identificat com a picard294, va-
ló295 o champenois296, i  recordem que el convent de Sant 
Amand, on anà a parar el manuscrit, es troba al costat de 
l'actual Bèlgica, l'antiga Flandes. O sigui, que tenim un text 
fet al voltant del 880, escrit en el romanç que es parlava 
entre la Xampanya i Flandes, que parla de la patrona de 
Barcelona i que s'assembla força al català. Això, en el mo-
ment en que es legitima la preeminència local de la família 
del Pilós als comtats del sud de la Gòtia! 

Per acabar de trobar coincidències, afegim la primera lle-
genda coneguda sobre l'origen del català, que és en el Li-
bre dels Reis, obra feta el segle XIII297, i que en la part que 
ens pertoca (una versió de la llegenda d'Otger Cataló298), 
diu299:

En l'any de nostra senyor Jhesuchrist DCCXXXII, 
si devets saber que en la província de Gascunya 
ha hun castell que à nom Cateló. He aquest castell 
era   d'un   cavaller   molt   noble,   e   ardit   e   valent 
d'armes.   He   venchli   en   cor   que   conquerís 
Barselona,   per   so   com   la   tenien   gens   qui   no 
creyen   Déu.   Lo   cal   cavaller,   ab   molt   gran   gent 
d'aquell   castell   de   Cateló   e   de   tots   los   llochs 
entorn, vench assetjat la dite ciutat de Barselona 
qui era dels gots. He aquí ach gran batalla, de què 
hi morí molte gent de cade part. He los gots qui 
eren en la dite ciutat de Barselona, com veheren 
que   no   podien   aver   poder   en   aquells   de   fora, 
agren d'acort que's retessen al dit cavaller a salve 

294 (Porter 1960,588)
295 (Hilty 2010,19)
296 (Avalle 1966)
297 (Cingolani 2008b,9)
298 Dirigim  el  lector  a  l'anàlisi  de  la  figura  feta  per  (Cingolani 
2008b,21-38)
299 Ressaltem la part rellevant amb itàlica.
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fe, e a la llonga ferenho. E finalment lo cavaller 
ab   les   sues   gents   se   n'entrà   en   la   ciutat   de 
Bersalona, e los gots reterense al dit cavaller, ells 
e   tots   los   altres   dels   llochs   e   plans   qui   fossen 
entorn de la dite ciutat.
He los cavallers e hòmens de peu del dit cavaller 
poblarense   en   la   dite   ciutat   de   Barchelona,   hi 
entorn   dels   llochs   d'aquella,   per   so   com   no 
podien   caber   tots   en   la   dita   ciutat.  He   los   més  
d'aquells prengueren aquí mullers de les dones viudes  
he donzelles de la siutat de Barchelona, filles dels gots,  
per so com eren molt belles dones e bé nodrides, de les  
cals agren fills e filles qui aprengueren lo llenguatge  
dels pares e de les mares mescladament.  E a poch a  
poch   multiplicaren   e   cresqueren,   he   exhoblidaren   lo  
llengatge   comú   que   avien,   per   què   faeren   hun  
llenguatge d'alcunes paraules que prengueren de llurs  
pares   e   altres  de   llurs   mares.  Los  cals   pares   eren 
gascons e llurs mares eren gotes, so és exides dels 
gots   qui's   poblaren   en   Espanya   cant   Èrcules   la 
edificà.
He axí  per temps avant,  les gents d[e] les altres 
terres   e   regnes   apellaren   aquesta   gent   de 
Barselona,  e de tots  los  llochs entorn de  la dite 
ciutat,   catelans,   per   so   com   lurs   pares   e   llurs 
antessessors   foren   d'aquell   castell   qui   ha   nom 
Cateló, qui és en Gascunya. He per rahó d'aquell 
castell Cateló apellà hom aquestes jens catelans, e 
despuys no'ls és caygut lo nom.300

De manera que a penes cent anys després de l'aparició 
del terme català, aplicat a aquestes terres301, els propis ca-
talans reconeixen que la seva llengua era barrejada amb 

300 (Cingolani 2008b 125-126)
301 Liber Maiolichinus any 1114
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elements  forans.  Llegint  La Seqüència  de  Santa  Eulàlia  
costa no donar-els-hi la raó; no per el que fa a l'origen gas-
có, però sí per el que fa a un text que, just des dels temps 
que començà a manar la dinastia dels fills d'el d'Arrià, parla 
de la patrona de Barcelona en un romanç tan proper al ca-
talà actual.

La Seqüència de Santa Eulàlia no és l'únic testimoni de 
contactes entre els comtats 'catalans' i 'Flandes' que tenim 
d'aquells  anys.  El  Chronicon Luitprandi  ens  informa que 
l'any 902, restes de Sant Llucià i de Dionís Aeropagita viat-
jaren de la ciutat de Beauvais (Picardia) a Vic302. Fins on 
sabem, aquesta és la font documental més antiga que rela-
cioni  Sant Llucià amb Vic, on és venerat juntament amb 
Sant Marcià;  i  per el  que sembla ha passat secularment 
desapercebuda als qui han estudiat la seva devoció a la 
ciutat, ja que l'evidència més antiga del culte a les relíquies 
del sant a Vic representa ser del segle XIV303. Per acabar 
de complicar l'escenari,  el cronicó indica que: 'Alii  putant 
Leuciani reguli  carpetanorum corpus, passi cum Quiteria,  
cum corpore S.Martiani allatum.'

De manera que tenim testimonis contemporanis, no sols 
de la veneració de la santa barcelonina al cor del regne 
franc, al costat de Flandes, sinó fins i tot de contactes di-
rectes entre la regió on s'originà  La Seqüència de Santa  
Eulàlia i Vic, que fou, recordem, el centre de l'acció reorga-
nitzadora del Pilós. El lligam es constata centrat en la te-
màtica hagiogràfica i per tant posa de relleu el paper cen-
tral que probablement jugà l'adopció de les tradicions fran-
corromanes per la religiositat local en aquest procés de re-
organització.

302 (Migne  1879,SL.136,c.1113-1114)  'Sancti  Luciani  pontificis  & 
martyris , comitis sancti Dionysii Aeropagitae , ossa Bellovaco ad ur
bem Vicensem translata sunt. Alii putant Leuciani reguli carpetano
rum corpus , passi cum Quiteria , cum corpore S. Martiani allatum.'
303 (Ordeig 1987,25-29) Encara que sí era conegut, si bé negat per 
els defensors de la natalitat vigatana dels sants Llucià i Marcià (Dor-
ca 1786,45-51).
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Monemvasia

Finalment tenim un darrer testimoni que s'ha de comen-
tar per ser doblement interessant. Per una banda perquè 
explicita l'abast supra-nacional gairebé contemporani  que 
tingué la trobada de les restes de Santa Eulàlia, i perquè 
en l'anàlisi mostra ser un testimoni fefaent de la supervi-
vència de la unitat simbòlica que subjeu sota els cultes de 
Vicenç i Eulàlia com a adaptacions del culte solar a Apol·lo. 
L'evidència ens remet a finals del segle IX, si  bé el  text 
àrab en la que ens ha arribat és del segle X. 

Es tracta del relat304 de la translació dels cossos de Sant 
Vicenç, Santa Eulàlia i Sant Valeri a Monemvasia (Pelopo-
nès) fet en vida del bisbe Pau, que diu que en temps del 
seu predecessor Nicetas i dels emperadors Lleó i Alexan-
dre (886-911) les restes dels tres màrtirs havien estat dutes 
d'una illa305 a la que miraculosament havien arribat dos sar-
còfags provinents de Barcelona de la part d'Hispània306, un 
amb les restes dels tres sants i l'altre amb les restes de les 
servidores d'Eulàlia, abans de la invasió àrab de Creta. Els 
habitants del castell Damelet307, a l'illa, edificaren una es-
glésia en el lloc que els sarcòfags indicaren i on descansa-
ren les restes, fins que durant la dominació musulmana de 
Creta308 el lloc fou saquejat i abandonat fins els temps de 
Nicetas, en que les restes foren recuperades i dutes a la 
catedral de Monemvasia309.

304 (Peeters 1911) en dóna el text àrab i la traducció al llatí.
305 La identificació de la localització com l'illa de Dokos en el golf 
d'Argos i el castell Damelet com les restes d'una basílica sota l'actual 
església de Sant Joan Teòleg, sembla ser que ha estat proposada 
per (Kyrou 1995), detall, però, que resta per confirmar.
306 Deformat com Quarkellona en el text àrab.
307 (Falier-Papadopoulos 1911,365-366) per l'anàlisi del terme.
308 (Brooks 1913,436) Fixa l'ocupació de Creta per tropes provinents 
de Còrdova entre 840 i 860.
309 (Fàbrega 1958,113-114)
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Dos aspectes a comentar breument.  La menció de Vi-
cenç, Eulàlia i Valeri, fa pensar en la versió Bm de la passio 
de Santa Eulàlia, on hi són citats el tres i que és la que pre-
sentava incorporacions de la  passio de Sant Vicenç i era 
d'origen no hispà; d'aquí una possible explicació de la men-
ció de Valeri, el mestre de Vicenç. Amb tot, desconeixem si 
realment hi hagué aquesta connexió, o com es pogué fer la 
transformació:  caldrà  esperar  a  que  s'aclareixi  l'origen  i 
evolució de la versió Bm.

El que sí resulta curiós, és com el símbol, en una data 
tan  tardanera  continua  mantenint  la  coherència  interna. 
Aquí  tenim un relat,  evidentment basat  en la trobada de 
Frodoí del 878 (la cronologia de Nicetas i la menció explíci-
ta de Barcelona, no deixa lloc a dubtes), que a semblança 
de la dedicació de Montady del 455, presenta Vicenç i Eu-
làlia junts i  que, de nou, incorpora el tercer element que 
l'esquema simbòlic trièdric negre-blanc-roig del mite de Co-
ronis demanava. A Besiers la correspondència entre Santa 
Agnés i l'element roig (sang/foc) era etimològicament explí-
cita; quatre segles més tard, la figura de Sant Valeri (del lla-
tí valere : força,valor) és de lectura més subtil, però conti-
nua sent correcte, atès que el roig és el color que simbolit-
za tradicionalment el valor i l'autoritat. De manera que en 
un  relat  creat  cinc-cents  anys  després  de  l'adaptació  al 
cristianisme del culte a Apol·lo, trobem sota figuració cristi-
ana els ingredients originals del mite mil·lenari de Coronis: 
Apol·lo-Vicenç-corb_negre,  Coronis-Eulàlia-corb_blanc  i 
Valeri-foc/sang_roig.

...
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Apèndix A

Imatges de la deessa Inanna (Sumer, tercer mil·lenni abans 
de Crist).

Imatges de la Gran Dama Oferent (Cerro de los Santos, 
segle II-III aC).
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