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En  aquests  temps  d’  inconformismes   religiosos  i  de 
dubtes cristianocatòlics m’ha vingut al cap, per tant a la 
memòria,  la  figura  de  Santa  Eulàlia  (Eulària  =  la  ben 
parlada), una barcelonina  jove, verge i màrtir, exemple 
indiscutible de: santitat,  virtut, decisió, fermesa, valor i 
coratge. Per començar, després ja ho vorem,   no cal ser 
ni  molt  ni  poc,  ni  gens  anàleg  a  temes  religiosos,  en 
general, o cristianocatolics   en particular, per acabar en 
gran  manera,   encisat  d’una  jove  figura  tan  gran  i 
innegable com aquesta. Santa Eulàlia va néixer  a Sarrià 
(Barcelona)  l’any  290  i  morí  el  12/2/302  o  304 
(Barcelona) (290?/12.2.302 o 304 ) Se la representa amb 
una creu en forma d’aspa i amb la palma del martiri. La 
seva remembrança és el 12/febrer.
Els  assassins no  tenen  jamai,  jamai,  cap  mena 
d’exculpació  tot  i  estant  motivats   per  una  o  unes 
possibilitats  falsament  justificades.   El  crim  no  te 
exculpació, mai de la vida.
La totalitat dels fets, exposats en aquest modest escrit 
meu, van transcórrer, ara fa “mil set-cents quatre anys” 
és  a  dir   els  personatges,  situacions  (en  l’espai  i  el 
temps), trama i   fets són els que la història i  els seus 
millors investigadors  ens han fet arribar. El diàlegs, les 
conjuntures anímiques són les que he suposat foren, en 
el   teatre de la  vida,  d’aquells  temps.  Emperò sempre 
amb rigor.
Per fer-se la mestressa del món, Roma i el seu imperi no 
repararen  en dispendis. El dret a viure d’altres pobles 
subjugats fóra tesat contínuament per Roma i els seus 
enviats.  L’avalotar-se  o  l’intent  d’independència  era 
castigat  pels  tals  enviats  com:  Escipió  (militar  i  polític 
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romà  - ?/? a.. J.C.),  Cessar (general i polític romà – 102 
o 100/ 15-març-44 a.  J.C.),  Pompeu (general romà – 
106/48 a. J.C.) Servi Suplici Galba (tribú  militar - ?/?) i 
molts mes.
La Catalunya d’aquell temps fóra una de les províncies 
romanes  de  més  resistivitat,  per  tractar-se  d’un  poble 
rebec  al  servatge,  inclosa   la  província  Citerior  o 
Tarraconense.  Porci  Cató  (Pretor  Romà  –  ?/?)  de 
caràcter “esclafa i esquinça” i el rigor en el seu govern, 
fóra enviat per la metròpoli, desplegant  tanta ferotgia i 
virulència  que  deixà   enrere   els  anteriors  enviats. 
Fomentava i practicava  l’esclavitud o el degollament de 
tots els contraris a les institucions romanes, a dojo. I hom 
conta  d’ell    l’extrem   d’assolar,  en  un  dia,  la  vida  i 
hisenda  de  tot  un  poble,  per  molt  gran  que  fos  i 
freqüentment.
Tals  malèfiques  i  infaustes  accions  precisaven  de 
presons,  també,  com a  institucions  reprensives,  i  fóra 
Porci  Cató l’artífex i  factòtum de la  primera,  d’aquesta 
mena, què hom té com a record a Barcelona, emplaçada 
entre la Boqueria, els Banys Nous i el carrer del  Call.  
Les presons de l’època eren tan espaordidores i tètriques 
que, de cap manera, no es podien confondre  amb  altres 
habitacles.  La  condemna  d’empresonament  no  era, 
de   per  sí,  una  sentència  de  mort  emperò  l’absoluta 
insalubritat i els crònics  mals tractaments eren  mortals 
de necessitat. La gruixària  de totes les seves parets, les 
infrahumanes condicions, i les ben i ben  petites cel·les 
incloent-hi una torre, imprescindible en totes les presons 
romanes,  fóra  l’habitacle   on  se  suposa  s’  internà  la 
nostre  Santa Eulàlia amb altres cristians. La tradició a 
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donat el nom de l’Arc de Santa Eulàlia al carreró on hom 
suposa  d’ubicació  de  l’esmentada  torre  o  baixada  de 
Santa Eulàlia  des del  carrer  de Sant  Sever  als  Banys 
Nous i és per on se suposa fou llençat el cos martiritzat 
de la Santa entatxonat dins d’una caixa plena d’hams i 
metalls punxents.
Entre l’Arc de Santa Eulàlia i la Baixada s’hi trobava la 
residencia oficial del governador romà, era  llavors lògic 
que fos conduïda al palau del seu botxí i d’aquest al lloc 
on  seria   torturada  fins  a  la  mort,  ella  i  moltíssimes 
persones abans  i  desprès del   seu exemplar sacrifici. 
L’Hispània  i  més  concretament  les  antigues  terres 
catalanes  que  tan  heroicament  s’alçaren  contra  la 
dominació  romana  adoptaren   el  Cristianisme  amb  la 
consegüent aparició  de molts prosèlits i el temor romà 
de la  pèrdua dels fruits  conquistats  amb la  dominació. 
Començà,  per  part  dels  romans,  la lluita contra els 
seguidors de Crist sense pietat ni miraments.  
Les accions del mefistofèlic  Cató, i  d’altres, sacrificant 
gran quantitat de presoners cristians i adoptant maneres 
inconfessables,  portaren  a  pensar,  per  un  sector   de 
dominadors, la indefugible caiguda del monstruós Imperi. 
Els  venjaments  anticristians  seguirien,  costés  el  que 
costés, exterminant tants partidaris com hi hagués de la 
nova  doctrina.
Havent  abraçat  les  ensenyances   del  Natzarè,  de 
manera  plena  i  amb  totes  les  conseqüències,  Eulàlia, 
decidida,  sortí  de  casa seva,  d’amagat,   per  arribar  a 
Barcelona i reconvenir al procònsol romà Dacià(¿/¿), en 
persona, per totes les seves actuacions inhumanes en 
vers els seus companys de fe.  De tant en tant i pel camí, 
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s’aturava per guaitar,  amb els ulls plens de llàgrimes i 
pena, la seva estimada Terra, quasi segur per darrer cop. 
Amb temps, arribà a les portes de la ciutat i penetrà, dins 
d’ella,  de manera inadvertida primer i  amb estranyesa, 
després, al preguntar pel palau del procònsol, puix hauria 
estat més natural demanar pel recer de l’os...  maligne. 
Trobat  el  recinte i  ja  dintre  d’ell  observà a  Dacià  com 
aplicava  la  seva  molt  criminal  justícia  en  vers  els 
“criminals”  cristians, descoberts o delatats. L’entrada, a 
tal  cau,  era  pública,  cerclada  de  soldats  i  amb  una 
quantitat ingent d’ atifells destinats al  suplici.
Ple de conspiradors contra Roma i de cristians, tots en 
un mateix sac...Pels primers: la presó, el desterrament o 
treballs forçats; pels segons, dilema breu, l’apostasia o el 
martiri  més sagnant;  referent  a  l’apostasia,  qualsevulla 
que fossin les promeses plantejades per llorejar-la no era 
preferida per cap cristià. El judici, a un cristià, suposava 
un gruixut rebombori, per part de religiosos anticristians, 
acompanyats de recomanacions monstruoses.
Acabada la present audiència i quan Dacià sortia s’oïren 
les dolces  paraules d’una decidida donzella – “Justícia 
Dacià   atén-me!”  –  “Que   vols   de   mi?   Parla!”  –  “  
Procònsol, tu no ignores que sota les teves urpes  tens 
subjugats dones i homes que exalcen l’amor i l’harmonia 
entre els humans i viuen pel  qui mori al Gòlgota,  per 
aquest motiu no es mereixen ni sofriments, ni la mort”. 
“Aquests - digué el procònsol-   dels que tu parles són els 
que transgredeixen les lleis romanes, afebleixen la figura 
del  nostre  estimat  Emperador  i  ridiculitzen  els  nostres 
antics deus.  Qui hom resisteix ha de  mori, sota turment, 
passi el que passi, siguin els que siguin i quants siguin. – 
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Des  que els teus antecessors maleïren al Senyor, digué 
Eulàlia,    sacrificant  el  primer  cristià,  la  quantitat 
d’empresonats, per tal motiu, ha augmentat amb escreix. 
Sempre  tindràs avui  més engabiats  que ahir i  molts 
menys  que  demà,  per  molt  que  malmetis  les  nostres 
conviccions, jo també soc cristiana, acabaràs més cansat 
tu , de tanta sang, que nosaltres de tant i tant turment. 
Amb  nosaltres  no  acabareu,  però  sí  vos  extingireu 
vosaltres  cansats  d’haver  procurat  tanta  misèria  a  la 
humanitat.  Les  nostres  flors,  com  les  nostres 
conviccions, únicament coneixen la primavera, no saben 
què és la tardor o l’hivern. Per tant no és corsecaran mai!
Dacià semblava haver quedat estordit en front de tanta 
asseveració – Noia,qui ets tu? Que m’has deixat com un 
drap brut, a mi i el que es pitjor a la meva magna Roma. 
Ningú  t’ha  fet  res  per  acabar  escarnint  els  deus  de 
l’Imperi – Em dic Eulàlia i sóc de Barcelona. I tu d’on ets? 
Tant  se val! Afanyat en abatre i desbastir  les presons 
que en hora maleïda construí  Cató; preocupat d’abrogar 
tots els edictes que han 
convertit a Barcelona en una cubella de sang, de la sang 
de  moltes  dones,  molts  homes i,  també,  molts  nens  i 
nenes. O ets una desvergonyida, o estàs plena de valor i 
coratge-  digué  el  procònsol  -   amb estupor,  per  tanta 
ardidesa juvenil.   Sóc cristiana com ja h t’he dit,  aviat 
aprendreu, tots els desagermanats dels cristians, el valor 
i el coratge de la meva Fe, li replica la venidora Santa.
Les llances dels soldats l’apuntaren i reduïren escoltant 
tota sort d’improperis per part dels raspalladors de  torn 
del   procònsol   Dacià.   A  la  creu,  la  cristiana.!  Oh 
l’encens perfumat, als nostres deus (primera opció),  o la 
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mort (segona opció), exclamà la multitud. Ja ho veus – 
replicà  Dacià.  Segons  la  tradició  Dacià  proposà  a 
l’Eulàlia, àdhuc ser el seu espòs, cobrint-la de tota mena 
de  promeses  de  redempció  i  actuant  amb  tota  la 
blandícia possible.  Desprès del cas omís que li va fer al 
Procònsol  Governador,  la  forta  noia,  aquest  manà  el 
consegüent sacrifici. 
El  tendre  cos   fora  esmicolat  a  fuetades,  sense  cap 
queixa per part de la Santa. Temen els botxins la mort 
sobtada, els suplicis era precís que duressin un temps 
llarg i determinat,  s’ordenà  portar-la  a  la més  negra 
de  les  cel·les.  Des  de la presó  es guariria de totes les 
nafres  provocades  pels  sacrificis  anteriors  a 
l’empresonament i dels aplicats durant el captiveri sense 
quedar-li, santament,  cap senyal visible de tortures.
En front  de tan espectacular miracle  i  per contrarestar 
l’efecte  social  d’aquest,  es  decidí  demostrar  el  “gran 
poder de l’Imperi”col·locant, a la Santa en un poltre de 
tortura (equuleus) i que li esgarrinxessin, amb afinades 
ungles de ferro (ungula), tot el seu cos; la cremaren amb 
fumalls encesos; l’ompliren la cara  d ‘oli bullent, plom fos 
i cal  viva; l’hi  fregaren, per  tot  el  cos, retalls de vidre 
trencat;  amb  brases  enceses  li  cremaren  els  ulls  i  li 
untaren,  amb vinagre,  la gran quantitat  de ferides que 
suportava el seu cos. Tot Barcelona fora testimoni de tals 
“ proeses...”
Degollada  per  ordre  de  Dàcia,  ambaixador  de 
l’Emperador  Diocledcià,   en els  camps immediats a la 
muralla de la  ciutat de Barcelona,  el   12 de febrer de 
l’any 302 o 304.
Si  cap,  la  llegenda  ha  embellit  el  martiri  i  la  mort  de 
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SANTA EULÀLIA, difonent el fet de que va deixar aquest 
món clavada en una creu d’aspes i  que tots els Sants 
amb  Nostre  Senyor  al  front  van  protegir-la  de  les 
enredaires  i   paganes  multituds,  consentint  que  un 
considerable espessor de neu cobris el seu despullat cos 
sant.
Les  seves  despulles  foren  soterrades  a  la  primitiva 
església   de   Santa   Maria   de   Mar   i   l’  any  878 
exhumades  per  ordre  del  bisbe  Frodoinus  i  novament 
enterrades  a  l’antiga  Catedral  de  Barcelona.  Per  les 
transformacions que patia  l’edifici  fora  sepultada en la 
sagristia  i posteriorment enterrada en la seva definitiva 
cripta, el 19 de juliol de 1339. El seu blanc i meravellós 
sepulcre fora construït per un artista italià, nascut a Pisa i 
de nom desconegut. Tal acte fora presidit per -  Pere III 
de Catalunya i VI d’Aragó  i la seva dona Maria  – Jaume 
III,  rei de Mallorca i la seva dona Constança  – Elisenda 
de Montcada vídua de Jaume II – l’Infant Pere, comte de 
Ribagorça – Ramón  Berenguer, comte de Prades i sa 
muller Maria d’Alberes – l’Infant don Jaume, fill  del  rei 
Alfons IV – l’Infant don Ferran, germà del rei de Mallorca. 
I seguidament un cardenal, set bisbes, dotze abats, nou 
grans  de  Catalunya,  seixanta  nobles  i  una  quantitat 
incomptable d’altres persones de la més alta distinció en 
tots els rams, tots ells, com s’ha dit, components de la 
presidència. S‘hauria d’afegir tota la Barcelona d’aquell 
temps  en ple i una gran  representació de Catalunya.
Martí I l’Humà (1356/1410) en diferents moments, com a 
fervorós  seguidor  de  la  Santa,  ordenà  una  sèrie  de 
solemnitats, precs i plegaries com: pel  cisma d’Occident 
i tal fet històric no afectà Catalunya; desprès fervoroses 
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pregaries  perquè  el  seu   fill  Martí  (1376/1409) 
aconseguís ser rei de Sicília, fora reconegut rei en 1392. 
Per tal motiu ordenar a Vicenç Ferrer cantar els Oficis i 
predicar, durant nou dies, a l’altar de Santa Eulàlia. 
El Pla de Barcelona està, o estava, ple de records. El 
pujador,  de cavall, de la plaça de Santa  Anna  a  on  ella 
descavalcava, al   deixar el  cavall i  anar a costura, era 
anomenat  “La Pedra de Santa Eulàlia”;   Santa Eulàlia 
de  Vilapiscina  i  Santa  Eulàlia  de  Provençana  hom 
litigaren,  durant  anys,  amb Sarrià  l’honor  d’haver  sigut 
bressol de la Santa; les Torres romanes  situades a la 
plaça  Nova  la  veurien  passar  entrant  a  la  ciutat,  en 
moltes ocasions; Santa Maria del Mar conservà  el seu 
primer sarcòfag apariat  per servir de pila baptismal; es 
construí  un  hospital  al  costat  de  la  Seu (catedral),  en 
front  de la Baixada de la Canonja el qual fòra ofert, per 
Jaume  I  ,  El  Conqueridor  (1213/1276),  als  religiosos 
mercenaris  “Orde  Santae  Eulaliae  Barchinonensis.” 
Aquest  rei  consagrà  la  primera  església  parroquial  de 
Palma de  Mallorca  a  Santa  Eulàlia  i  a  Murcia,  també 
acompanyat per Sant Pere Nolasc. 
”Ella fou la prímula, que vingué davant la primavera, que 
el sembrador de l’Evangeli colliu en nostres camps”. Si 
no  fou ella mateixa l’apostòlica sembradora. A qui saluda 
axis lo poeta, del segle XVII?:

“Tu fores Eulària, la primera
que en la nostre Catalunya la feliç bandera

de Crist onejares:
tu la catalana altiva que estrenares  
en tes heroiques venes  catalanes

les destrals més sacrílegues  romanes”.
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En la societat actual es cada dia més difícil  l’accés a la 
vida  interior,  designant  amb  aquesta  paraula,  el 
recolliment,  la  comprensió,  la  soledat,  el  silenci,  la 
imparcialitat, la moralitat (o la ètica) per tota la bona gent, 
siguin cristians o no. Per als creients fou l’adició de totes 
elles, es a dir l'oració. 
Vida  interior,  expressió  aparentment  antiquada,  per 
aquesta primera meitat del segle XXI, en la què l’home 
creu haver conquerit la natura i  ja fa temps que ha anat 
a la lluna. Malament! Si només creiem  em els diners, el  
dinamisme, la brevetat,  l’eficàcia i tot com més rapit molt 
millor.  Si  vivint  per  l’acció,  les  hores  lliures  i  les 
distraccions  com  deports,  espectacles,  viatges  etc. 
Malament!.  Que  es  preferible  una  vida  interior 
d’intercanvis, com els ressenyats,  amb el món exterior i 
res  més?  O  bé  tot  l’anterior  més   una  interioritat 
profunda que permeti, al ser humà, trobar, en sí mateix, 
les  principals fonts de felicitat i també les secundaries.
Els entesos que estudien els sentiments, els fets  grans, 
elevats  i  desinteressats,  com  els  de  Santa  Eulàlia  o 
d’altres,  l’estat de l’ ànima pura, il·luminada i ardent de la 
bona gent, es  diferencien notablement d’aquells esperits 
mesquiners que no fan cas als seus sentiments, o no hi 
creuen,  amagant  el seu planyiment rere l’enlluernat d’un 
mantell  de  puresa.  Els  entesos  diuen  –  Ací   hi  ha 
sentiments – i els mesquiners afirmen, categòricament i 
sense  més  –  Això  és  una  impostura  i  un  engany  – 
simplement  negant  l’existència  dels  fets,  testimonials, 
passats o presents. //
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