
La segona sessió del cicle “Art romànic” organitzat per l’Aula d’extensió 

universitària de Sant Cugat ,que brillantment desenvolupa la Dra. Anna 

Oriols , va presentar el tema “Prodigis, propaganda i devoció: històries de 

sants”. 

Els relats hagiogràfics ho eren tot menys avorrits. Les vides dels sants eren 

farcides de prodigis de tota mena, d’episodis aventurers i trepidants, amb 

girs argumentals dignes d’algunes pel·lícules d’acció. 

Traduït en imatges, ens proporcionen cicles extraordinaris a través dels 

manuscrits il·lustrats, les pintures murals i sobre fusta i les arts 

sumptuàries. Tots aquests relats presenten unes característiques 

determinades: “locus memoriae “,llocs on es recorden els fets, 

principalment en criptes,”imitatio Christi” segueixen els fets de la mort de 

Jesucrist, “botxins” amb aspecte caricaturesc i obtenir beneficis de posseir 

les relíquies d’un sant que generaven una gran atracció als fidels i 

peregrins utilitzant la difusió dels fets miraculosos després de morts.  

Ens va ensenyar exemples de l’hagiografia com son: Saint Savin-sur-

Gartempe (França), Aquilea (Itàlia)  cripta de la catedral amb la vida de San 

Hermagores, frontal de Santa Tecla a Tarragona (fet en marbre per donar 

sensació d’antic),San Millán de la Cogolla (arqueta reliquiari a l’església de 

Yuso), Anagni (Itàlia) amb una de les col·leccions de frescs més importants 

de l’Edat Mitjana italiana dedicats a Sant Magne, frescs amb martiris de 

Sant Marc de Venècia , l’ermita de Sant Quirc i Santa Julita de Durro (Vall 

d’Aran) ,Santa Margarita al Museu episcopal de Vic i molts altres més. 

Molt interesant fou el mon dels “libelli”,opuscles o dossier de les vides de 

sants ricament il·lustrats en manuscrits d’alt valor. Curiosa la història de la 

mor de Sant Tomàs Beckett  el 29 de desembre de 1170 a mans de 

cavallers, suposadament sota el mandat del rei i amic seu Enric II, que es 

troba representada a l’església de Santa Maria dins del recinte de les 

esglésies romàniques de Sant Pere de Terrassa. 

 


