
 
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
 
Feliu o Fèlix? 

La paraula llatina Fèlix, amb el temps, evoluciona 
diferent segons es tracti del català o del castellà. En català Fèlix 
deriva cap a Feliu, com ho demostra tota la toponímia catalana 
(Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu de 
Codines...). En canvi en castellà es manté la forma Félix. No és 
estrany, doncs, que en la nomenclatura oficial, sobretot després 
del Decret de Nova Planta, es parlés gairebé sempre de la 
Col·legiata de sant Fèlix, de la mateixa manera que la plaça i el 
carrer fossin retolats fins a temps força recents com a “Plaza de 
san Félix” i “Subida de san Félix” respectivament. 

És un error doncs anomenar Fèlix a sant Feliu? Un error 
no ho és. Tot i que la forma catalana genuïna sigui Feliu, podem 
dir que emprar la fórmula Fèlix es pot considerar un arcaisme, 
un llatinisme o un castellanisme.  

Per tant podem continuar parlant de sant Feliu o de sant 
Fèlix indistintament. Amb tot cal tenir en compte que la forma 
catalana més genuïna és sant Feliu, tal com consta ara en tots els 
textos litúrgics i nomenclàtors catalans actuals.■ 

(continuarà) 
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iu Jesús a l’evangeli d’avui: “Les meves ovelles 
reconeixen la meva veu... Jo els dono la vida eterna”. I 
diu el salm: “Som el seu poble i el ramat que ell pastura”. 
Aquestes paraules evoquen la figura del Bon Pastor, que  
se celebra en aquest quart diumenge pasqual. 

Pastor i ramat, una figura bucòlica i de gran significat en temps 
reculats, però que potser ara ens resulta una mica incòmode, perquè 
no estem acostumats, en el nostre món urbà, a trobar-hi ni pastors ni 
ramats i a més perquè ens rellisca tot el que pugui significar 
gregarisme o despersonalització. 
Però Jesús se’ns ha presentat com el Bon Pastor, que dóna la vida per 
les ovelles. I no ho ha pas fet per posar-nos al nivell d’una massa 
gregària. Ben al contrari. Ell és el qui ens mena vers prats deliciosos, 
ens coneix d’un a un, ens condueix, ens alimenta... perquè ens 
estima, perquè té misericòrdia de nosaltres.  
“Ha ressuscitat el Bon Pastor que ha donat la vida per les seves 
ovelles, i s’ha dignat a morir pel seu ramat” Aquestes paraules de 
l’antiquíssima antífona de comunió de la missa d’avui, manllevades 
de les litúrgies de l’orient cristià, resumeixen magníficament el sentit 
que hem de donar a aquestes expressions tan bíbliques. El Bon Pastor 
és el que no és mercenari, sinó que defensa les ovelles del llop i no 
fuig. Les mena als bons pasturatges, les alimenta i condueix. I donant 
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la vida les vivifica plenament. És un resum de la celebració pasqual: 
El Crist que morint dóna vida. 
Per això en aquest dia, l’Església ens invita a pregar per les 
vocacions, per tal que també entre nosaltres, sorgeixin persones 
disposades a donar la vida pels germans: en la vida monàstica, en la 
vida religiosa, en la vida missionera i en la vida sacerdotal. 
Continuant la missió pastoral de Jesús que passà per el món fent el 
bé, que no va venir a ser servit, sinó a servir. Homes i dones 
generosos que faci ben present, viva i activa, arreu la missió del Bon 
Pastor. 
I fem un esforç per reconèixer, també nosaltres, la veu del Bon Pastor 
en aquelles veus autoritzades que en nom del Crist, Bon Pastor, han 
estat posades al cap de les nostres comunitats i esglésies. 
Ell, només Ell, el Crist Bon Pastor, pot conduir-nos a les prades 
eternes. Deixem-nos guiar per ell, per la seva paraula, pel seu 
exemple. Així la feblesa del ramat podrà arribar allà on ha arribat la 
fortalesa del seu pastor.■ 

* * * * * * * 
 

 
 

REGINA CŒLI 
 

El Regina Cœli (mots llatins que volen dir "Reina del Cel") és 
una oració mariana i cristològica de l'Església catòlica en honor de 
la Verge Maria, una composició litúrgica a manera de felicitació a Maria 
per la resurrecció del seu fill Jesucrist. L'oració substitueix la pregària de 
l'Àngelus durant el temps pasqual. Litúrgicament està prescrita a la 
Litúrgia de les Hores des de les Completes del Dissabte Sant fins a l'hora 
nona del dissabte posterior a Pentecosta. Ha de ser cantada o resada en el 
cor i dempeus. 
Si bé aquesta oració és d'autor desconegut, la tradició l'atribueix a Sant 
Gregori el Gran, el qual hauria sentit els tres primers versos cantats per 
àngels mentre caminava descalç un matí en una processó a Roma, als que 
hi va afegir la quarta línia. També ha estat atribuïda a Gregori V, encara 
que amb poc fonament. En tot cas, se la coneixia al segle XII i els frares 
menors ja la resaven després de l'ofici de Completes durant la primera 
meitat del segle XIII, cosa que va permetre popularitzar-la i expandir-la per 
tot el món cristià. Encara avui és una de les pregàries marianes més 
popular. 
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 7:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 8:   12,00: Pel poble 
  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Dilluns, 9:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 10:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 11:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Dijous, 12:   18,30: Família Girbau Massana 
Divendres, 13:  18,30: Família Girbau Massana 
Dissabte, 14:  18,30: Paquita Figueras Roca (aniversari) 
Diumenge, 15:   12,00: Pel poble 
  18,30: Joan Juanola Prada 

 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 

HA REBUT EL BAPTISME 
Vera Aranda Fernández-Pacheco 

 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Martí Riera Alsina i Leyre Torramadé Olabarrieta 

 

COL·LECTA PELS SANTS LLOCS DE JERUSALEM 
A la col·lecta pels Sants Llocs de Jerusalem celebrada el Divendres 

Sant, es van recollir 197,70 €. Moltes gràcies. 
 

CONCERT 
Avui, 8 de maig, a 2/4 de 8 del vespre la Societat Händeliana de 
Girona ens oferirà un concert a la nostra Basílica amb motiu del 

TEMPS DE FLORS. Cantarà el Cor: Veus Blanques de Music’sons. 


