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La Santa Creu beneeix Barcelona
Els quatre punts cardinals de la ciutat reben la benedicció de la Vera Creu des del
terrat de la Catedral
03 Maig, 2017 - ANDREA PUJOL

Des de les alçades de Barcelona, la Catedral ha celebrat la festivitat de la Santa Creu, copatrona del temple amb Santa Eulàlia, que recorda l’alegria de la resurrecció del Senyor i per
la qual hem estat salvats.
La Vera Creu
Tot el seguici s’ha desplaçat proclamant el cant de les lletanies dels sants cap al terrat, a
tocar del campanar, on s’hi troba la Vera Creu. Es tracta d’una devoció que va sorgir a partir
del segle IV, quan Santa Helena va descobrir-la al mont Calvari. Per aquest motiu, en el punt
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més alt de la Catedral de Barcelona s’hi troba la imatge de Santa Helena, amb una creu a
una mà, símbol de la seva troballa, i com a protectora de la ciutat.
La cerimònia
Tal com marca el cerimonial, amb tots els canonges ubicats al voltant de la Santa Creu,
després de llegir la Paraula de Déu s’ha prosseguit a la benedicció dels quatre punts
cardinals. El canonge Dr. Martí Bonet, ha espargit aigua beneïda a la part Est, Oest, Sud i
Nord de la ciutat de Barcelona, demanant, així, la protecció de la terra i dels seus fruits, és a
dir, de la ciutat i dels barcelonins.

Paraules del canonge
Després de beneir la ciutat, Dr. Martí Bonet li ha demanat a la Santa Creu que “guardi i
protegeixi” Barcelona i “tots aquells que l’habiten”. Més tard, ha pronunciat unes paraules de
Déu a tots els feligresos: “Déu ens diu a tots nosaltres: ‘agafa la creu, si vols ser deixeble
meu agafa la teva creu i segueix-me, segueix-me a mi que vaig també amb la creu de la
salvació’”, ha conclòs el Dr. Bonet.
Per què el 3 de maig?
Altres diòcesis celebren la festivitat de la Santa Creu el 14 de setembre, ja que aquest dia és
l’aniversari de la consagració de l’Església del Sant Sepulcre de Jerusalem l’any 335. Però,
Barcelona, tradicionalment, celebrava la festivitat el 3 de maig i els canonges de la Catedral
van demanar, a Roma, poder traslladar la celebració, ara ja fa 700 anys.
Tot el seguici ha baixat del terrat de la catedral i s’ha acomiadat un any més de la Santa
Creu, protectora del temple, que vetlla des de les alçades de la ciutat de Barcelona i de la
seva gent.
A la tarda el nou degà de la Catedral, el canonge Mn. Josep Ramon Pérez ha presidit la missa
solemne del dia de la Santa Creu.
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