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Una nota sobre l'origen històric de la versió Bm de la
Passio Sanctae Eulaliae.

Sumari:

Es presenta la noció que l'episodi de l'intent de trasllat de
les restes de Santa Eulàlia de Mèrida fet a instigació de la
reina Brunequilda als voltants de l'any 579-580 podria explicar
l'origen de la versió Bm de la Passio Sanctae Eulalie, que es
reflectirà en el primer text literari en romanç francés: la Se-
qüència de Santa Eulàlia. 

Seqüència de Santa Eulàlia

El primer text literari en llengua  romanç  francesa es considera ser la  Se-

qüència de Santa Eulàlia1, manuscrit confeccionat2 a finals del segle IX3 en els

territoris de  la  Bèlgica Secunda romana  (actualment en  l'abadia de Saint-A-

mand a Valenciennes); text, lògicament, extensament estudiat4. El dialecte em-

prat ha estat diferentment localitzat segons els experts, entre champenois5, pi-

card6 o való7, i el mateix manuscrit també conté un poema dedicat a la santa en

llatí8.

La identificació de l'Eulàlia del poema, entre la de Barcelona i la de Mèrida,

presenta  poques dubtes, tota vegada que fou l'any 877 en què es retrobaren

les restes de la santa a Barcelona, episodi9, que es reflectirà l'any següent en la

1 (Glanville 1993,464)
2 (Berger i Brasseur 2004,45-60) Per la descripció del manuscrit 150 de Valenciennes.
3 La mateixa mà que escrigué el text, confegí un poema pòstum en llegua teudisca (Rithmus 
teutonicus) dedicat a Lluis III que morí l'any 882 (Berger i Brasseur 2004,185-188).
4 Bibliografia sobre el text: (Hilty 2010) (Lamalfa 2010) (Bodelón 2010) (Camisón 2003,2006)
(Berger i Breasseur 2004) (Avalle 1966) (Porter 1960) (Munera 1929) (Eringa 1925) 
5 (Avalle 1966)
6 (Porter 1960,588)
7 (Hilty 2010,19)
8 Conegut com La Cantilena de Santa Eulàlia (Berger i Brasseur 2004,166-167); títol però que
sovint es confon amb el de La Seqüència de Santa Eulàlia, en llengua romanç, en la literatura
sobre el manuscrit.
9 (Vilaseca 2012b) La seqüencia de Santa Eulàlia. per l'encaix del episodi 877-878 amb la 
resta d'evidències sobre el culte a la santa.
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documentació generada a Troyes10 en motiu de la visita del papa Joan VIII i

l'ascensió al poder de Lluís el Tartamut, en un escenari polític extremadament

volàtil on la família de Guifré el Pilós, i el bisbe de Barcelona, el franc, Frodoí,

havien guardat fidelitat a la dinastia carolíngia11, com es desprèn de la   carta

manuscrita de l'emperador Carles el Calb dirigida als barcelonins12. Però lo des-

concertant del text, és que la descripció de la passió de la santa no segueix el

model de la tradició barcelonina, com podria semblar lògic atenent a les cir-

cumstàncies expressades, sinó que ho fa a partir d'una versió que barreja les

dues figures: l'anomenada per Fàbrega versió Bm
13, i que es considera confecci-

onada fora d'un entorn hispà - usualment suposat gàl·lic - entre els segles VII i

VIII14. És el cas de proposar un escenari històric que hagués pogut originar tal

versió.

Brunequilda

No és desconegut, però sembla haver passat desapercebut, que sí hagué

un episodi  històric  anterior al  segle VII  que relacionà explícitament la  santa

emeritana amb la monarquia merovíngia. Es tracta de l'intent fracassat d'acon-

seguir les seves relíquies instat per la reina visigoda Brunequilda, casada amb

el merovingi Sigebert i protagonitzat per el bisbe de Chalons-sur-Marne, Elafi15. 

Les fonts originals són molt escasses i no permeten fer una lectura satisfac-

tòria del episodi que acabà amb la mort del bisbe enviat a la missió i el retorn

de les seves restes en comptes de les de la santa. Gregori de Tours reflectí la

mort del bisbe16:

10 (IEC 1950,II,68-71) Privilegi de Lluís per el bisbe barceloní Frodoí : “reverenciam Sancte 
Crucis, in cujus honore predicta ecclesia Barchinonensis dedicata est, et sancte Eulalie, cujus 
corpus in ipsa ecclesia requiesci”
11 Episodi analitzat a (Vilaseca 2012) i (Vilaseca 2012b).
12 Document també àmpliament analitzat: (IEC 1950,434-435) D.8, (Balaguer 1999,65-66) o 
(Calmette 1903), (Lauer 1902), (Calmette 1903)
13 (Fabrega 1958,56-59)
14 (Bodelon 2010,74-82) En dóna un comentari així com el text llatí i la seva traducció al 
castellà.
15 (Rapine 1636,84)
16 (MGH SS rer. merov. 1,247) Gregorii episcopi Turonensis Historiarum Liber V.40
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Post haec Elafius Catalaunenis episcopus propter causas Brunichildis reginae in
Hispaniis  in  legatione directus, correptus a febre nimia, spiritum exalavit,  et
exinde delatus mortuus, ad civitatem suam sepultus est.

Segons la tradició local, típicament hagiogràfica, amb visions i profecies, el

bisbe Elafi arribà a Mèrida on havent presentat els obsequis que duia, resà per

demanar  l'anada del cos de la santa a França i estant fent els preparatius, tin-

gué una visió en la que se li anuncià la mort abans del seu retorn; poc després,

pres per una febrada deixà aquesta vida17.

La datació de l'episodi en part descansa en què el primer esment del seu

successor en la seu,  remet al cinqué any després de la mort del rei Sigebert,

que morí assassinat l'any 575: ergo, al 579-58018:

XVII. S. Elasius seu Elaphius.
Sub Sigeberto I Austrasiorum rege Catalaunenses insulas adeptus est Elafius
patria Lemovicensis,   frater  Leudomeri,  qui  ei  postea  in episcopatu successit.
Ambo fratres Sigeberto cari facultates amplissimas, quas a aprentibus accepe
rant, ecclesiae Catalaunensi tradiderunt; donationi vero subscripsit Aegidus Re
mensis archiepiscopus. De S. Elafi obitu haec leguntur apud Geegorium Turon.
lib. 5. cap. 41. : “Elafius Catalaunensis episcopus propter causas Brunechildis regina
in Hispanias   in   legationem directus,  correptus a   febre  nimia spiritum exhalavit,  &
exinde delatus mortuus ad civitatem suam sepultus est” in ecclesia Santi Joahannis,
unde translate sunt ejus exuviae anno 1164, non, ut alii volunt anno 1144, in ba
silicam S. Petri ad Montes. Colitur sanctus pontifex XIV cal. Sept.
XVIII. S. Leudomerus.
Anno quinto post obitum Sigeberti regis, seu Christi 580, dicitur Leudome
rus, seu Leudomirus, fratri suo successisse. Plurima narrant de sancto praesu
le, quae lege, si vacat, apud Legendarios. Sepultus est cum fratre suo in ecclesia
S,   Johannis.  Quum autem sub Rogerio II  episcopo  transferretur  in  basilicam
Ommnium sanctorum, oculus ejus integer ac sanus reliquis artubus cinsumtis
inventus esse dicitur. Fabellam autem inde natam credimus, quod Leudomerus
vernacule dicatur Lumier, nomen vero Lumier prope idem fit ac nomen Lumiere,
latine Lumen; limina denique oculus significient. Obiit Leudomerus ex Molano
prid. cal, Octobr. verumtamen colitur apud Catalaunenses VI. non. Octobris.

El moment, (580), és molt significatiu ja que és  en aquests mateixos anys

que la reina Brunequilda casà la seva filla Ingunda (de tretze anys) amb l'Her-

menegild visigot fill de Leovigild; l'intent de trasllat de les restes té una lectura

17  (Rapine 1636,84-85) Algunes fonts situen el traspàs en la ciutat de Rodés (Roergue) tot i 
que hi han discrepàncies en la data i en si les restes de la santa foren o no trameses 
(Saint-Amable 1685,203).
18 (Sammarthani 1870,9.c.862)
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lògica dins dels fets del moment;  Gregori de Tours19 n'explica el punt de vista

franco-catòlic20:

Magna eo anno in Hispaniis christianis persecutio fuit, multique exiliis dati, fa
cultatibus privati, fame decocti, carcere mancipati, verberibus adfecti ac diversis
suppliciis   trucidati   sunt.  Caput quoque huius sceleris Goisuintha  fuit,  quam
post  Athanachilde regis conubium rex Leuviduchus acceperat;  sed quae Dei
servis notam humilitatis inflixerat, prosequente ultione divina, ipsa quoque est
omnibus populis facta notabilis. Nam unum oculum  nubs alba contegens, lu
men, quod meus non habebat, pepulit a palphebris. Erant autem Leuvichildo
regi ex alia uxore duo filii, quorum senior Sigyberthi, iunior Chilperici regis fili
am disponsaverat   Ingundis,  Sigyberthi   regis   filiam,  cum magno apparato   in
Hispania directa, ab avia Goisuintha cum gaudio magno suscepitur. Quam nec
passa est in relegione catholica diu commorare; sed ut rebaptizaretur in Arriana
herese blandis coepit sermonibus inlecere. Sed illa viriliter reluctants, coepit di
cere : “Sufficit satis me ab originale peccato baptismo salutare semel abluta fuis
se et sanctam Trinitatem in una aequalitate esse confessam. Heac me credere ex
corde toto confiteor nec umquam ab hac fide ibo retrorsum”. Heac illa sudiens,
iracundiae furore succensa adpraehensam per comam capitis puellam in terram
conlidit,  et  diu calcibus verberatam ac sanguine cruentatam iussit  spoliari et
piscinae inmergi; sed ut adserunt multi, numquam animum suum a fide nostra
reflexit, Leuvichildes autem dedit eis unam de civitatibus in qua resedentes reg
narent. Ad quam cum abissent, coepit Ingundis praedicare viro suo, ut relicta
heresis fallacia, catholicae legis veritatem agnuscerit. Quod ille diu refutans tan
dem commotus ad eius praedicationem. conversus est ad legem catholicam ac,
dum crismaretur, Iohannis est vocitatus. Quod cum Leuvichildus audisset, coe
pit causas querere, qualiter eum perderet.

Brunequilda era visigoda i arriana, però abraçà el catolicisme per casar-se

amb Sigebert. Mèrida i la seva santa Eulàlia era un nucli tradicionalment catòlic

- i cal recordar en aquest punt que Eulàlia és la segona figura de l'hagiografia

cristiana de l'occident europeu, sols superada per sant Vicenç -. El visigot Leo-

vigild era arrià i aquells anys estava en plena lluita amb els seus propis fills per

l'establiment o no del  catolicisme com a confessió oficial del regne. El seu fill

Hermenegild, es casarà amb la catòlica Ingunda i es revoltarà contra ell, però

serà mort al cap de pocs anys (585); serà Recared, l'altre germà, el que farà el

pas definitiu al catolicisme (589). L'intent de trasllat s'insereix netament  en la

maniobra de casament d'Hermenegild amb Ingunda i la seva rebel·lió contra el

seu pare; Brunequilda estava buscant complicitats sagrades a més de dinàsti-

ques. 

19 Que fou ordenat juntament amb Elafi (Rapine 1636,82-83)
20 (MGH SS rer. merov. 1,243-245) Gregorii episcopi Turonensis Historiarum Liber V.38
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La jugada probablement era massa delicada per reeixir (tampoc en l'entorn

merovingi la reina fou acceptada21, ans tingué un destí violent i una mort cruel),

de manera que el bisbe se'n tornà sense les relíquies (Leovigild mateix ho in-

tentarà a penes dos anys mes tard, en l'episodi que l'enfrontarà amb el bisbe

catòlic de la ciutat, Masona,  per la túnica de la santa,22 i que serà  la darrera

gran confrontació abans de la conversió oficial de la monarquia al catolicisme)

però sí que és possible que en el seu periple de tornada, s'endugués texts so-

bre la Passió de la santa emeritenca i qui sap si no va conèixer també la de la

barcelonina, ciutat que probablement estigué en el seu trajecte. O fins i tot, en

el cas que la ruta no anés per la costa sinó per l'interior,  via Saragossa, la

transmissió de la tradició barcelonina podria venir per la seva Passio de comuni

datada del mateix segle VI23. Texts, que haguessin pogut originar en un entorn

ja franc, atès el record local de l'intent de translació, la versió Bm de la Passio

de la santa que barrejarà ambdues tradicions i que tres cents anys més tard do-

narà forma a la Seqüència de Santa Eulàlia.

Hi ha encara un  relat mig històric, mig  simbòlic, que pot reforçar aquesta

possibilitat. En l'episodi del 877-878, en l'interregne entre la mort de l'empera-

dor Carles a Itàlia (877-X-6) i la re-coronació24 del seu fill Lluís per el papa Joan

VIII (878-IX), amb una noblesa del Midí revoltada  a excepció de la ciutat de

Barcelona on l'arquebisbe de Narbona i el bisbe de la ciutat havien retrobat les

restes  la patrona,  santa Eulàlia, i  amb la família de Guifré el Pilós lluitant per

tota la Septimània contra un dels revoltats (Bernat de Gòtia), el 22 de febrer del

878, a Chalons-sur-Marne, la ciutat que havia perdut el bisbe en l'intent de tras-

llat de la santa homònima tres cents anys abans, es donà un fet meravellós. In-

esperadament es retrobà el cos del sant patró de la ciutat, sant Memmie. 

El context és força revelador, tota vegada que el bisbe de la ciutat  de lla-

vors, Wildebert, també havia trobat la mort en l'expedició de Carles25, de mane-

ra que el moment de la redescoberta marcà l'inici del bisbat del nou bisbe Ber-

no i fou d'allò més sonat, tota vegada que un cop localitzada i excavada la fosa,

21 El record local a Chalons-sur-Marne n'és especialment sanguinari. (Rapine 1636,80)
22 Episodi narrat en la Vitae Patrum Emeritensium V,5-6 (García Rodríguez 1996,286)
23 (Fàbrega 1958,125)
24 Hincmar de Reims havia coronat a Lluís en primera instància el 8 desembre de 877.
25 (Rapine 1636,143)
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el taüt, de plom, de deu peus de llarg, fou trobat levitant quatre dits en l'aire per

astorament dels presents26. 

Noveris quod non absque occulta divina dispensationis ratione accidit , ablato
Mauzeolo & aggere terrae semoto , per lustrasse nos Beati Memii sepulchrum ,
in quadrangula & cementaria prociosi corporis fossa : & hoc factum est inssu
Regis Caroli anno 878. Octavo Calenda Aprilis , quae sunt quarta feria ante me
diam quadragesimam ; eiusque sepulchrum est inventum minime ex ulla parte
haerere ad terram , sed virtute omnipotentis Dei apud quem merita tanti patro
ni refulgent ,in ipsa fossa velut libratum , in aere pendere quatuor digitis a terra
, quo miraculo stupefacta mortalium corda depromient dicentes : O quam mag
no pietatis studio coelesti vitae se conformem reddidit dum vixit in terra , cuius
nunc tanta est gloria in caelo , ut eius sepulchrum , ne dum corpus ,tangere in
dignam se fateatur terra , &.27

Més enllà del caire miraculós d'un tal esdeveniment, es diria que potser fou

el cas que la nova que els de santa Eulàlia (els del Pilós, que estaven de part

de la dinastia carolíngia) estaven guanyant, ressonà en la ciutat de la Xampa-

nya, i que potser la retrobada Eulàlia ajudà a retrobar a Memmie. Ressò Eulàlic

que s'estendrà per la Belgica Secunda, on quallarà llavors el culte de la santa

com la Seqüència confirmarà28.

26 (Rapine 1636,146-147)
27 Que el moment és anterior a la coronació de Lluís, es detecta en la datació encara per 
Carles, tot i que havia mort, com el bisbe anterior de la ciutat, en l'expedició a Itàlia de la 
passada tardor.
28 (Berger i Brasseur 2004,33-44) Per la distribució del culte a Eulàlia a França.
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