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Tipus: Creu de terme
Titular: Municipi de Campos
Nom comú: Creu de Terme
Títol: Creu d’en Valero
Classificació: Mobiliari religiós popular
Tipologia: Devocionari
Elements: 9 (entre la creu i el capitell o tambor)
Ubicació urbana: Plaça dels Tres Molins.
Matèria: Marès
Tècnica: Paradament en verd
Datació: del segle XVI, 1549.
Descripció estructures:
Base de planta octogonal amb tres escalons.
El fust és de secció octogonal amb un remat estriat i un escut heràldic de Campos
més o manco a la seva meitat de la cara anterior, representant la figura de l’ós mirant
al flanc destre (esquerra de l’espectador).
Capitell de secció octogonal amb vuit figures dins fornícules amb vaneres.
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb florons i decoració vegetal entre
els braços. Hi ha representat a la cara anterior Jesús crucificat i a la cara posterior
no té cap casta d’ornamentació
Notes històriques:
La urbanització de la zona on es troba la creu d’en Valero es realitza a partir del segon
quart del segle XX, formant la plaça triangular des Tres Molins que formen les carreteres de Santanyí, de Ses Salines (es Palmer) i sa Barrala (salines i platja des Trenc).
Tal vegada per això no està, com a creu de terme, en la ubicació original si bé l’orientació es correcte.
Fou construïda el 1549. El 10 de març mestre Francesc Ginart, picapedrer, va rebre
5 lliures i 5 sous corresponents a 17 jornals i mig que necessità per fer la creu d’en
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Valero a raó de VI sous el jornal. Intervengueren també Cosme Gil, Gregori Vedell i
Francesc Garcia. Aquest rebé 4 lliures i 10 sous i són per una clau ha tallada de pedra
de Santanyí la qual nos ha de donar per la isglésia i per un creuer nos ha donat per
la creu dita den Vualero que havem adobada. (Fotografia 1)
Per l’obra Miscel·lània campanera, de Miquel Roig Adrover, es conegut que l’actual
creu és la reproducció de la creu que va existir al mateix indret des del 1549. El 10
d’octubre de 1933, va ser enderrocada, tal vegada per raons d’urbanització de la
zona (Pla Ordenació Urbana de 1932). L’escultor Joan Serra, el 1937, va fer l’actual
reproducció que va ser beneïda el 17 d’abril d’aquell any. A més de Joan Serra, participaren en la construcció el picapedrer Francesc García. (Fotografia 2)
Es conegut que el 3 de maig, es beneïen els fruits davant d’aquesta creu. El 3 de
maig, és la festa de la Invenció de la Creu, una festa occidental, encara que amb
aquest nom (vol dir Trobada) volia recordar la devolució de la creu per Heracli. Heracli I (Capadòcia 575 – Constantinoble 641) és un emperador bizantí (610-641); centrà els seus esforços en combatre els perses, i els vencé el 628 i tornà solemnement
a Jerusalem la creu de Crist (631) que s’havien endut els perses derrotats.
Descripció detallada del capitell
En el capitell estan representades diverses imatges amb el següent ordre, a partir
de la cara anterior: sant Julià, santa Basilisa, sant Jaume menor, beat Ramon Llull,
sant Antoni de Viana, Mare de Déu del Roser o del rosari, sant Silvestre i sant Bonaventura. (Figura 1) i (Fotografies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)
Sant Julià i santa Basilisa
Hagiografia
Sant Julià va néixer a Antioquia, capital de Síria, entorn a l’any 250. Rebé una educació cristiana. Quan arribà a la majoria d’edat, els seus pares l’obligaren a casar-se
amb Basilisa. Se li aparegué, en somnis, un àngel assegurant-li que, al igual que la
seva futura esposa, mantendria el seu propòsit de viure en castedat.
En aquells anys, els emperadors Dioclecià i Maximilià emprengueren una sanguinària
persecució contra els cristians. Per això enviaren a Antioquia el seu lloctinent anomenat
Marcià, persona caracteritzada per extrema crueltat, manant prendre a Julià, entre d’altres. Primer volgué confondre a Julià, seduint-lo amb afalagadores promeses, no aconseguit el resultat esperat passà a les amenaces. Tot va ser inútil. Marcià manà, llavors,
fuetejar-lo, però el fuet es tornà contra els botxins, un dels quals perdé un ull. Per pregàries de Julià, el cel obrà el prodigi de restituir-se’l. El lloctinent de Dioclecià, irritat,
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Figura 1

(Fotografia 3) Detall de la creu

(Fotografia 4) Sant Julià

(Fotografia 5) Santa Bassilisa

(Fotografia 6) Sant Jaume Menor

(Fotografia 7) Ramon Llull

(Fotografia 8) Sant Antoni Abad o de Viana
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Annex

(Fotografia 1) La Creu d’en Val·lero,
abans de la seva destrucció. És un document de Fotos Vidal, trobat en el
programa de festes populars (patronals) de Campos del Puerto de 1955.

(Fotografia 2) Escut de Campos
que està en el fust.
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ordenà que Julià fos conduït pels carrers completament nu (en vergonya pública).
Un fill de Marcià, anomenat Celsus, que contemplà el pas de Julià pels carrers, li
semblà veure’l completament rodejat d’àngels i es llençà als seus peus sol·licitant
sofrir el mateix martiri de Julià. Malmeté a son pare l’ignominiós tracte que donava
a Julià. Marcià, trasbalsat, manà tancar a la presó al seu fill, però tot just entrà a la
presó aquesta s’il·luminà amb un llum sobrenatural, sorprenent als carcellers.
Les oracions de Julià i de Basilisa provocaren l’enderrocament d’un temple de Zeus,
on les estàtues es feren mil miques. Marcià, cegat d’ira, manà que els degollassin,
però el braç del botxí romangué sec; a continuació els llançaren a les feres, però no
s’aconseguí la finalitat desitjada perquè se jeien als seus peus. Julià i Basilisa demanaren al cel, després de tant patiment, el martiri i, finalment, foren decapitats el 9
de gener de l’any 308. Just passà el succeït del martiri del matrimoni, es produí un
fort terratrèmol que arruïnà una gran part de la ciutat d’Antioquia.
Atributs
Bastó i palma amb assutzena (sant Julià) i assutzena (santa Basilisa). També amb animals ajaguts als seus peus.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Barquers
Fabricants de naips
Peregrins
Ensostradors
Trobadors
Sant Jaume Menor
Hagiografia
Anomenat menor perquè s’incorporà a l’apostolat de Jesús posteriorment al seu homònim. Es suposa que era fill d’Alfeo i de Maria de Cleofàs, germanastre de la verge
Maria, per tant seria cosí de Jesús, encara que a les escriptures se l’anomena germà
del Senyor. Dirigí i governà l’església de Jerusalem, i com a tal presidí l’important
concili que eximia als gentils de l’observància de la Llei de Moisès, tancant la qüestió
d’acord amb la tesi defensada per Pere i Pau.
L’any 62, després de la mort de Festus, governador de Judea, i abans de l’arribada
d’Albinus, el seu successor, el summe sacerdot Anano convocà a Jaume (Santiago)
davant el Sanedrí per tal d’empresonar-lo aprofitant la manca d’autoritat romana.
Fou condemnat a morir apedregat, però, segons la tradició, abans el tiraren des de
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la part més alta del temple. Les pedres no li feien mal. Un llavaner agafà una verga
amb la que espolsava la roba i la descarregà sobre el cap de l’apòstol, acabant així
amb la seva vida.
De sant Jaume menor es conta que en el Darrer Sopar va fer el vot de no menjar ni
beure res fins que Jesús ressuscitàs. El diumenge de Resurrecció li aparegué Jesús i,
assegut a una taula, li donà un tros de pa al temps que li manifestava: germà meu,
menja el pa, perquè ha ressuscitat el Fill de l’Home d’entre els morts. Sant Jaume
menor és l’autor de la primera de les epístoles catòliques del Nou Testament, anomenades així perquè es dirigeixen a tots els fidels
La qüestió que ha dominat sempre a la iconografia de Jaume menor és la relativa a
la seva semblança física amb Jesús. En base a una carta de sant Ignasi d’Antioquia, i
per raó del seu parentesc, es sap que eren tan semblants que quan es veia a Jaume
es veia a Jesús; així va ser que, per evitar una possible confusió, Judes Iscariot besà
a Jesús la nit del prendiment.
Atributs
Bastó amb forma de maça corbada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Bataners (moliners)
Cuiners
Beat Ramon Llull
Hagiografia
Beat mallorquí i autor prolífic d’incalculable influència en el Renaixement, motius
pel qual es justifica la seva iconografia. Generalment, es representa amb alguns atributs propis de la seva activitat com escriptor (llibre, ploma, etc.) i així es representa
en una taula del retaule de la Trinitat, atribuït a Pere Terrencs (finals dels segle XV),
procedent de l’església de l’Esperit Sant de Palma; també s’adverteix en actitud extàtica, que recorda la seva important faceta contemplativa. Al mateix temps, la seva
vida viatgera, apostòlica i summament agitada ofereix motius per escenes dramàtiques, com la de la seva lapidació a Bugia: tal és una de les il·lustracions gravades en
el seu llibre Ars inventiva veritatis (València 1515)
Ramon Llull fou senescal de Jaume, hereu del regne de Mallorca (futur Jaume II de
Mallorca), i dugué una vida cortesana plena. Als trenta anys, es sentí cridat al servei
de la fe. Concebé tres propòsits que havien de guiar la seva vida: 1) treballar per la
conversió dels infidels, sense témer el martiri; 2) escriure un llibre contra els errors
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Atributs
Creu (crucifix amb les mans) o custòdia
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius Tèxtil (França)
Descripció detallada de la creu
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb florons i decoració vegetal entre
els braços. Hi ha representat a la cara anterior Jesús crucificat i a la cara posterior
no té cap casta d’ornamentació (Fotografies 12 i 13)
Els imatgers realistes del barroc, com és l’exemple de la creu d’en Valero, s’atreviren
en fer una imatge que manté el convencionalisme del cos erecte, alineat respecte a
la vertical de la creu – desafiant la llei de la gravetat – encara que ocasionalment es
crispen alguns músculs i, com és el cas, es contregui el rostre per expressió de dolor
o d’angoixa. La lassitud s’apodera dels braços i fa que el cap caigui endavant, gens
decantat. La cara de Crist, amb expressió de dolor o d’angoixa, està representada
amb una barba curta que es recolza sobre la post del pit, per mor de la inclinació
del cap, donant-li un gran realisme de patiment.
Du una corona d’espines – un dels atributs de la Passió de Crist – que augmenten el
sentiment de comunicació o el pas a la salvació mitjançant el sacrifici sagnant. La
corona i la coronació adquireixen el valor simbòlic de culminació espiritual.
La decoració vegetal que presenta als quatre angles del creuament de la vertical amb
l’horitzontal, mostra immediatament el fenomen de la fecunditat. L’artista suggereix
les nocions de la mort i de la resurrecció, tan decisives en l’evolució religiosa: el camp
es mustia i seguidament la vegetació mor a l’hivern; però quan arriba la primavera
es renova el cicle; així, resulta que els aspectes de mort i desolació eren només transitoris. S’obri pas a la noció de l’etern retorn. Els campaners, membres de la confraria
del Roser, engalanaven aquesta creu el 3 de maig de cada any, amb motiu de la festa
de la Invenció de la Creu o Roser de Maig, per beneir els fruits del camp.
Damunt el cap coronat de Crist, apareix un rètol amb la llegenda: INRI (en dues línies:
IN a la superior i RI a l’inferior). És una inscripció que figura habitualment a la iconografia del crucifix; són sigles que corresponen a les inicials de les paraules Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Els acusadors de Jesús protestaren contra aquesta fórmula,
però Ponci Pilat els desoí despectivament. L’artista, al incloure la inscripció en dues
línies, permet diferenciar Jesús de Natzaret que és la primera, per a continuació aclarir que és Rei dels Jueus (segona línia)
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En el pontificat de Sant Silvestre es celebrà el Concili de Nicea que condemnà l’heretgia d’Arrio. L’any 335 morí el papa Silvestre, en edat molt avançada.
Posteriorment s’ha considerat a Sant Silvestre patró dels picapedrers i dels trencadors, als qui donà molta de feina per mor del seu afany de construir temples.
Atributs
Mitra de papa, bàcul i llibre (probablement una llicència de l’artista per ocupar
la ma esquerra de la imatge; altre probabilitat és la celebració del Concili de
Nicea
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Picapedrers, cantoner i trencador
Protector
Animals domèstics
Invocacions
Contra mal de gargamella
Contra malalties de la pell
Sant Bonaventura
Hagiografia
Natural d’una petita localitat italiana veïna de Viterbo. De petit estava molt malalt i
sa mare el dugué davant sant Francesc d’Assís per a què el curàs; prometent que si
ho feia, el seu fill, professaria a l’ordre franciscana. Sant Francesc, quan el curà exclamà: Oh, bona ventura! i amb aquesta expressió consolidà el nom amb el qual es
coneix el sant.
Complí la promesa i ingressà a l’ordre dels Frares Menors. Poc temps més tard, l’enviaren a estudiar a la Universitat de París, on, després d’haver-se doctorat, exercí de
catedràtic juntament amb sant Tomàs d’Aquino; entre els quals s’establí una gran
amistat.
Sant Bonaventura és anomenat el segon fundador de l’Ordre franciscana per mor
de la seva gran labor desenvolupada quan va ser elegit general l’any 1257. Posteriorment, com cardenal i bisbe d’Albano, desplega un important treball al Concili de
Lyon, aconseguint la unió cristiana de grecs i llatins.
És anècdota el fet que quan dos nuncis del papa li dugueren l’ensenya cardenalícia,
ell es trobava rentant els plats dins la cuina del monestir on vivia, comunicant al
porter que esperassin mentre acabava la feina.
Morí el 15 de juliol de l’any 1274

dels infidels que en fes possible la conversió; i 3) demanar al papa i als reis la fundació
de monestirs per a la formació de missioners. Al cap d’un període d’estudis i de contemplació (1265-1274), escrigué les primeres obres, entre elles el Llibre de la contemplació en Déu. El 1274, al puig de Randa, sentí que Déu il·luminava la seva ment
sobre la manera de fer el llibre que s’havia proposat escriure: és el sistema anomenat
Art Lul·liana. De la formulació i de la divulgació d’aquesta Art de trobar la veritat,
Llull en féu el centre de la seva existència: la va refer mitja dotzena de vegades per
fer-la més comprensible i més eficaç, l’aplicà a diferents camps del coneixement i
assajà molt diverses maneres de divulgació dels seus principis i les seves aplicacions.
En els anys següents, bo i tenint Montpellier i Gènova com a centres d’operacions,
desplegà una activitat incessant. Del 1287 al 1289 feu estada a París amb la intenció
que la Universitat, el centre intel·lectual més important de la cristiandat, conegués
l’Art i que el rei Felip IV el Bell s’interesàs en els seus plans missioners. L’experiència
fou decebedora, perquè l’Art tenia un funcionament massa autònom respecte a l’escolàstica universitària. El fracàs a París el dugué a tornar elaborar l’Art i a simplificarla. El 1292, el trobam a la cort pontifícia; Llull hi féu d’altres visites (1287, 1295,1305),
sempre amb el propòsit d’interessar els diferents papes en els seus plans, però n’obtengué pocs resultats. Aquest mateix any, a Gènova, patí una crisi psicològica que
no superà fins a embarcar-se cap a Tunis amb l’objecte de mantenir-hi discussions
públiques amb savis musulmans i posar a prova l’Art; l’experiència acabà amb l’expulsió. Entre 1297 i 1299, tornà a fer una estada a París. Al tombant del segle, Llull
retornà a Barcelona i a Mallorca, després de molts anys d’absència, on reprengué el
contacte amb la cort mallorquina. Els anys 1301 i 1302, féu un viatge a Xipre i a Armènia Menor, el 1306, realitzà un segon viatge missioner al nord d’Àfrica, a Bugia,
on fou empresonat sis mesos i després expulsat; en el viatge de tornada naufragà
davant les costes de Pisa. Entre el 1309 i el 1311, féu una darrera estada a París, on
polemitzà de manera abrandada amb el corrent averroista de la Universitat, des de
les seves concepcions neoplatòniques tradicionals; alhora, els mestres de les facultats d’arts i de medicina aprovaren oficialment l’Art. El 1311 participà en el concili
de Viena del Delfinat que aprovà la creació de col·legis de llengües per a la formació
de missioners.
Després d’una estada d’uns anys a Mallorca, el 1313, anà a Messina (Sicília) amb el
rei Frederic III el feble. Del 1314 al 1315, féu una estada a Tunis. Morí després d’aquest viatge. Durant la seva vida, extraordinàriament llarga i dinàmica, Llull escrigué
més de 250 obres, tan en català com en llatí o àrab. Es remarcable que tractàs diverses matèries filosòfiques no en llatí, sinó en llengua vulgar; d’aquesta manera,
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Llull, s’avançà alguns segles a la generalització de l’ús de les llengües vulgars en la filosofia. La seva producció abasta matèries molt diverses, tractades de maneres molt
variades i de vegades singulars, però sempre des del punt de vista del propi sistema
de pensament i amb formulacions de l’Art.
Ja en vida seva es constituïren diversos cercles de seguidors.
Des del segles XVI és venerat a Mallorca com a beat.
Atributs
Llibre i ploma

i la primera setmana d’octubre, entorn a la festa del Roser de tot el món, que se celebrava el primer diumenge d’octubre. Un dels primers signes anticlericals de 1868
va ser intentar desbaratar i d’impedir el rosari de l’aurora, intent que originà autèntiques batalles campals entre devots i agitadors, d’on es deriva la frase popular “i
s’ha acabat com el rosari de l’aurora”, per significar que una cosa acaba malament,
amb baralles, amb ruïna, amb fracàs, etc..
Atributs
Mare de Déu i l’infant envoltats d’un rosari o cercle de roses; un rosari en la ma de
la Mare de Déu.
(NB.: vegeu com l’infant amb la ma dreta es toca l’orella dreta, llicència graciosa de
l’escultor.)

Sant Antoni Abat o de Viana
Hagiografia
Sant Antoni va néixer a un poble d’Egipte anomenat Qeman (segles III-IV) Quan tenia
vint anys, quedà orfe de pare i mare, heretant un fabulosa fortuna, però ho va vendre
tot per socórrer als pobres i es retirà al desert, dins una tomba abandonada, on hi
va viure per espai de més de vint anys. S’alimentava només de pa i sal que menjava
una vegada al dia, quasi sempre el vespre. El dimoni el volgué temptar amb tot tipus
d’argúcies sense aconseguir cap èxit: ni les riqueses ni el plaer, que el dimoni posava
davant els seus ulls; afectaven a Antoni, ans al contrari augmentaven les seves ganes
de penitències i d’oracions.
En una ocasió un parell de dimonis l’apallissaren fins que el deixaren inconscient, un
monjo, que passava a prop, pensà que estava mort i quan l’anava a enterrar, sant
Antoni reviscolà, tornant al lloc on vivia. Més tard, els dimonis en forma de feres l’atacaren deixant-lo molt malmès. En aquells moments li va aparèixer Jesús, i sant Antoni li va retreure que no l’hagués ajudat abans. Jesús li respongué que havia estat
present des del primer moment, per tal de comprovar la seva fe i la seva fortalesa i,
donat que havia vençut, el seu nom seria conegut arreu de la Terra. Un dia, mentre
dormia, li va ser revelada l’existència d’un altre anacoreta, sant Pau, que també vivia
en el desert i va anar a visitar-lo l’endemà matí.
Segons la tradició, sant Antoni morí als 105 anys i va ser enterrat pels seus deixebles
en lloc secret, encara que dos-cents anys més tard es descobrí el lloc d’enterrament
per revelació divina. El seu cos va ser duit a Alexandria i després a Constantinopla.
En el segle X un cavaller francès dugué les seves despulles a la localitat francesa de
Viennes (Viana) des d’on començà a estendre’s el seu culte, especialment a partir
del segle XI, quan es fundà l’Ordre Hospitalària de Sant Antoni per atendre la malaltia
coneguda com a “mal de foc”, que des de llavors s’anomena “foc o mal de sant Antoni”. La vida de sant Antoni va ser escrita en grec l’any 357 per sant Atanàsi i poste-

Sant Silvestre
Hagiografia
Quan morí el papa Melquíades, l’any 314, Silvestre fou proposat per papa amb el
general consentiment del clergat i del poble de Roma. Era de casa noble. Els seus
pares eren cristians i coneixedors de la importància que és per un jove tenir bons
mestres, tengué per preceptor a un sacerdot anomenat Cirino. El talent del jove i la
seva desperta intel·ligència feren més entenedores les lliçons del seu mestre.
Es dedicava, Sant Silvestre, a rebre els estrangers que arribaven en peregrinació a
Roma per visitar els sepulcres dels Sants Apòstols. Acompanyà, entre altres, a sant
Timoteu, que havia arribat d’Antioquia per venerar les relíquies dels màrtirs, trobant
la mort al poc temps d’arribar a Roma. El prefecte de la ciutat, Tarquini Perpena,
pensà que Timoteu havia portat grans riqueses de l’Orient i manà empresonar a Silvestre, que havia estat el guia de Timoteu. Quan es disposava a turmentar a Silvestre,
Tarquini s’envià una espina de peix i morí hores després.
Aquells anys l’església fruïa d’alguna pau després de la mort de l’emperador Dioclecià
i el coronament de Constantí, qui tolerava la religió cristiana. L’emperador Constantí
va contreure una rara malaltia, semblant a la lepra, i els metges pagans li recomanaren que s’havia de banyar amb sang d’infants. Constantí refusà aquest bàrbar
remei. Aquella nit tengué una aparició que li manifestà que a Déu li havia agradat
aquell acte de clemència. L’emperador Constantí manà cridar al papa Silvestre, qui
li manifestà que, els dos ancians de l’aparició, no eren altres que sant Pere i sant
Pau. Tot just l’emperador Constantí fou batejat de mans del papa Silvestre, sanà de
la malaltia que patia.
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amb una bacina ornada d’una Mare de Déu del Roser, i actes populars com les caramelles a càrrec de la confraria, seguits de rifes d’ous i de llangonisses. També se’n
feien amb motiu de bateigs i de noces.
Les caramelles eren organitzades pels joves fadrins que el dissabte de Pasqua, per
exemple, anaven a cantar i sonar a les cases conegudes, amb cançons de felicitació
per la festa o d’al·lusió a la gent de la casa. Per cantar les caramelles es formava una
colla o grup de joves, un dels quals tocava un instrument, un altre era el “corrandista”, encarregat de cantar les cançons tot sol, i els altres formen el cor, que repeteix
la segona part de la cançó del corrandista. En la nit de la vigillia recorrien el poble,
fent aturada a les cases més conegudes i cantant cançons de caire religiós, generalment els Goigs de la Mare de Déu del Roser, de felicitació per la festa, i d’al·lusió a
les persones de la casa “i amb l’obsequi que esperen rebre d’aquestes”. L’obsequi
consistia en ous, llangonisses,i altres comestibles. Vet aquí una mostra de cançons
de caramelles recollides a Eivissa per Mn. Antoni J. Font. La tonada de les caramelles
d’Eivissa es compon de dues parts: a) el cobleig o tonada pròpiament dita, amb lletra
versificada, i b) el redoblar consistent en la repetició ràpida i un poc tremolosa d’una
articulació vaga, que va transcriure aproximadament per ya,ya,ya......
Dalt del pi
Mastressa baixeu a obrir
L’aucellet de dalt el pi
Mestressa porteu bon vi.
L’aucellet de dalt del ram
Mestressa porteu pa blanc
I a la gent d’aquesta casa
Bona nit que Déu mos do
I a vosaltres i a nosaltres
I a tots nostros companyons
A Eivissa es dóna el nom de caramelles, també, a les cançons que es canten la nit de
Nadal a honor del Bon Jesús, que no s’han de confondre amb les cançons de les confraries del Roser.
El nom de caramelles es dóna a Mallorca, a les cançons de deixeu de Dol que joves
canten pels carrers el Diumenge de Ressurecció.
Per acabar un apunt sobre el rosari de l’aurora que era una devoció practicada
col·lectivament i processionalment de dir i de cantar el rosari pel carrers de la població a primera hora del matí. Era un acte més introduït per la Confraria del Roser,
es feia en dates senyalades, sobre tot el primer diumenge de maig o Roser de Maig

riorment traduïda al llatí per Evragi d’Antioquia.
La iconografia de sant Antoni va acompanyada d’un porc (la luxúria que va haver de
vèncer), un bàcul en forma de “T” i un llibre (per ser fundador d’una Ordre), rosari
(per les pregaries), i una campaneta (per cridar l’atenció dels fidels)
Si bé els símbols o atributs de la seva representació no deriven de la seva llegenda,
sinó del paper que exerceix com a sanador contra els mals contagiosos per als que
és invocat. El mal anomenat “mal o foc de sant Antoni” és un ergotisme, malaltia
provocada per la gramanera de l’ordi. Per a curar-la els monjos antonians usaven la
grassa dels porcs que engreixaven. Els animals de l’ordre tenien el privilegi de poder
circular lliurament pels carrers sempre i quan duguessin una campaneta penjada del
coll que els identificava.
A més el tema de les temptacions de sant Antoni tradueix al llenguatge religiós el
drama de la malenconia. Entre els fills de Saturn, planeta que regeix el caràcter malencònic, es troben els ancians, els ermitans i els monjos, per aquest motiu es considera a sant Antoni l’equivalent religiós del déu Saturn.
Atributs
Un porc, un dimoni o un foc, un corb, un bastó en forma de Tau i una campaneta
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Traginers
Comerciants de gra
Carnissers
Fabricants de raspalls
Panerers (cistellers)
Confiters i sucrers
Especiers
Lleters
Porquers
Cansaladers – Carnissers de porc
Protector
Animals domèstics
Pobres
Invocacions
Contra el dimoni
Contra el mal de cap
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Contra l’escorbut
Contra l’embriaguesa (gatera)
Contra l’epilèpsia
Contra l’esterilitat
Contra les epidèmies
Contra les berrugues (figs)
Contra les malalties de la pell.
Mare de Déu del Roser.
L’advocació mariana a la Mare de Déu del Roser a Campos degué arrelar molt fort
perquè la seva devoció està present, a més del capitell de la present creu d’en Valero,
en el Convent del Mínims: hi ha una capella davall l’anterior orgue d’en Bosch (amb
la primera amortització va ser traslladat a l’església de Búger) que actualment és la
que es troba enfront de l’entrada lateral; i també hi ha una capella a l’església Parroquial: obra sumptuosa amb quatre capelles laterals i un cimbori que la il·lumina,
bastida pels captiris dels devots i dels fons de la Confraria del Roser, instituïda pel
Prior del Convent de Nostra Senyora de Llorito, comissionat provincial d’Aragó de
l’orde dels dominicans.
El rosari és una successió d’unitats enfilades – llavors, perles, dents, – amb finalitats
simbòliques o devocionals. Generalment, el rosari comunica una noció cíclica, que
el creient és convidat a reconèixer en el seu recorregut. El rosari hindú, tal com es
considera en el Bhagavad Gita, simbolitza la unitat perfecta de tot el que és existent,
vinculat per un esperit o un hàlit, que precisament la confereix al ser (com el fil que
enfila les unitats del rosari). El rosari musulmà, amb 99 grans, recorda els noms divins, ometent el centèsim perquè és el no - manifestat . El rosari posseeix una utilitat
mnemotècnica o ofereix una guia material per a l’oració: basant-se en el supòsit de
les virtualitats de la repetició de unes fórmules determinades. A la religió catòlica,
el rosari marià no difereix pel seu orígen: ens mena a través d’un cicle històric – els
misteris – refermant la devoció en la repetició de les oracions.
El rosari catòlic, com hem vist, és una pràctica devocional, originada al segle XII i escampada pels monjos cistercencs, que llavors consistia en resar cent cinquanta avemaries en record dels cent cinquanta salms; per això s’anomena també el saltiri de
Maria. Al segle XIII la reprengué i estructurà sant Domingo de Guzman afegint-li la
contemplació dels misteris o episodis de la vida de Crist i de la Mare de Déu. Així
quedà la devoció dividida en tres parts, cada una d’elles amb cinquanta avemaries
repartides en cinc denes, que se iniciaven amb la contemplació d’un misteri (de goig,

de dolor o de glòria) i un parenostre a cada dena i que acabaven amb un gloriapatri.
Era costum passar el rosari sencer el més d’octubre, mes dedicat al rosari, i en grans
festes. Els dies feiners se’n passava només una part o cinquanta avemaries. Els pares
dominicans foren els propagadors d’aquesta devoció, sobretot amb el culte i confraria de la Mare de Déu del Roser. Fou una devoció molt popular a tota la cristiandat
i en particular a les nostres conrades.
El culte i devoció al Roser fins a la fi del segle XVI és limitat als convents dels dominicans i al seu àmbit d’acció. L’avançada devocional del Roser i de l’erecció de les
confraries i l’existència d’un ofici dedicat a fer rosaris tengué lloc a partir de l’any
1571, quan, amb ocasió de guanyar-se la batalla de Lepant el dia 7 d’octubre, tothom
cregué que fou per la intervenció de la Mare de Déu. Això ho declarà el papa Pius V
i ho amplià el seu successor Gregori XIII, que va fer que el dia 7 d’octubre fos el dia
del Roser de tot el món o festa universal del Roser. Entre 1570 i 1620 hi hagué arreu
del món, que especialment també afectà a les nostres contrades, una extraordinària
florida d’erecció de confraries del Roser, regides per un rector de parròquia o un
prior i dos priors i dues prioresses (dits també majorals, cònsols, cambrers o simplement administradors), evolucionant fins a tal punt aquests càrrecs, que darrerament
eren dos cassats i dos fadrins que solien ser canviats cada anys aprofitant una de les
festes religioses: la Candelera, el Roser de Maig, per Cinquagema o altres dies assenyalats. El rellevament anava acompanyat de festes paralitúrgiques i folklòriques,
que ballaven els majorals o priors entrants i sortints. La confraria cobrava una mòdica
quantitat dels confrares, que s’inscrivien en el Llibre del Roser, i amb ells s’organitzava
les festes: Roser de Maig i Roser d’Octubre o de tot el món, ciris per als monument
i retaule del Roser, rosari de l’aurora, octavari de predicacions per l’octubre i celebrava un aniversari a la mort dels confrares.
Les creacions de les confraries feren aparèixer en totes les esglésies un altar i una capella del Roser. Els confrares es beneficiaven d’indulgències especials concedides pels
papes en moltes ocasions (1586, 1593, 1657, 1726, 1770, 1808) i tenien com a típica
la celebració cada primer diumenge d’un rosari, amb un cant dels goigs i processó reduïda pel temple o pels seus voltants. Les grans processons eren per les festes del
Roser i pel rosari de l’aurora. La rosa fou sempre la flor típica dels confrares i eren beneïdes i repartides entre ells pel Roser de Maig, dit també festa de la Rosa. La vida de
les confraries arribà fins al principi del segle actual, malgrat això han desaparegut gaire
bé completament les confraries del Roser i el seu ric folklore i és una devoció que ha
disminuït palesament davant l’empenta renovadora litúrgica moderna.
De les col·lectes de les confraries n’hi havia d’especials per a les principals festes,
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