
 
 
 
 
 
 
SANT FELIU AFRICÀ,  
Primer testimoni de la fe a Girona 

per Joan Baburés i Noguer 
Sant Feliu i sant Narcís 
 
A la basílica gironina de sant Feliu, a més del sant titular, s’hi venera 
des de fa més de mil anys el bisbe i màrtir sant Narcís, que és el patró 
de la ciutat i de la diòcesi de Girona. De fet el culte a sant Narcís 
gairebé ha ofegat la veneració a sant Feliu.  
Sant Narcís és venerat a Girona, igualment que sant Feliu, com a 
màrtir del segle IV, però les notícies que en tenim no arriben a tenir 
més de mil anys. La troballa del seu cos incorrupte, vers l’any 1000, i 
el fet de ser invocat en el setge de Girona de l’any 1285, quan la 
ciutat estava assetjada per les tropes de Felip l’Ardit de França, i de 
foragitar-les amb les famoses mosques, segons conten les cròniques 
de l’època, li van fer guanyar tota la popularitat i la devoció dels 
gironins. Tant gloriosa va ser la victòria que se’l nomenà patró de la 
ciutat. 
Poc a poc es va anar desdibuixant la figura de sant Feliu, eclipsada 
per la creixent devoció i estima a sant Narcís. La confusió arriba a ser 
tal, que en el sepulcre gòtic de sant Narcís, esculpit per Joan de 
Tornai el 1328, apareix sempre, al costat del bisbe i màrtir sant 
Narcís, el també màrtir sant Feliu, del qual es creu que en va ser el 
diaca. 
Quan es comença a cercar el rigor històric dels fets, per no negar 
l’evidència del màrtir sant Feliu, independent de la figura de sant 
Narcís, s’arriba a afirmar l’existència de dos sants Feliu: el màrtir 
primigeni dels orígens, i el diaca de sant Narcís.■  

(continuarà) 
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PENTECOSTA 
 

 
Esperit Sant, a la cúpula del cambril de la capella de Sant Narcís. Manuel Tremulles 1792. Foto: G.Torres 

   

 

VENIU, ESPERIT SANT! 

 



e la Pasqua florida a la Pasqua granada. Han passat 
cinquanta dies. És la Pentecosta. La poncella florida per 
Pasqua (la resurrecció del Crist) ha donat fruit: Crist ens 
envia el do de l’Esperit Sant. Al·leluia! 

El relat del llibre dels Fets dels Apòstols ens ha traslladat a 
Jerusalem. Hem contemplat la força del vent de l’Esperit i el vigor de 
la seva flama: Aquells Apòstols, incultes i esporuguits, se senten 
transformats. Ara ja no es tanquen, sinó que surten al carrer, a les 
places, i prediquen amb valentia el missatge de Jesús. Neix 
l’Església. 
Totes les nacions senten l’anunci evangèlic. Tots els pobles són 
cridats a la fe. I l’Esperit fa que tothom ho pugui comprendre.  
Els dons, els carismes, de l’Esperit Sant, són vessats amb abundància 
i distribuïts escaientment. La diversitat es transforma en unitat. 
L’Esperit fa renéixer la creació i construeix un nou poble, el cos de 
Crist, l’Església. 
També nosaltres hem estat omplerts dels dons de l’Esperit Sant en el 
Baptisme i sobretot amb la Confirmació. Aquests sagraments, pels 
quals hem entrat a formar part de l’Església, ens han transformat 
interiorment. 
Avui és un bon dia per demanar, una vegada més, els dons de 
l’Esperit Sant. També avui, el Senyor Jesús, ens fa sentir la seva veu i 
ens diu: “Rebeu l’Esperit Sant”. I el seu alè de vida, ens vivifica. 
Recordem el que afirmem en el Crec en un Déu: “L’Esperit Sant és 
Senyor i infon la vida.” (Dominum et vivificantem). Precisament amb 
aquestes paraules, el papa sant Joan Pau II, l’any 1986, començava la 
seva encíclica sobre l’Esperit Sant: L’Església professa la seva fe en 
l’Esperit Sant que « és Senyor i infon la vida ».  
Demanem, doncs, els dons de l’Esperit Sant. Preguem, en arribar al 
terme de les festes de Pasqua, amb l’expressió litúrgica, que ha estat 
tan familiar al llarg dels temps: “Veniu, Esperit Sant, ompliu el cor 
dels vostres fidels i enceneu-hi la flama del vostre amor”. 
Que l’amor i la pau, dons de l’Esperit, es vessin abundosament en els 
vostres cors, en les vostres llars, en la nostra Església i en tot el món.  
Bona i santa Pasqua granada. 

* * * * * * * 
 

 

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, 4:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 5:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Mn. Joan Marquès 
Dilluns, 6:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 7:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dimecres, 8:  18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dijous, 9:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 10: 18,30: Missioneres del Cor de Maria 
Dissabte, 11:  18,30: Família Girbau Massana 
Diumenge, 12:  12,00: Pel poble.  
  18,30: Joan Juanola 

 
* * * * * * * 

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. 
 

HAN REBUT EL BAPTISME 
Abril Ruiz Cabezas 
Arnau Ruiz Cabezas 
Aleix Ruiz Cabezas 

Àlex Bardera Figuerola 
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