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L’aplec de Sant Ferriol a Falgons
El segon diumenge de setembre
se celebra a Falgons l’aplec en
honor a sant Ferriol, que, malgrat
el pas dels temps, noves formes
de locomoció i diversió, segueix
congregant moltes persones.
Una de les notes típiques és la
cavalcada d’inspiració medieval
(a la fotografia) que surt des del
castell de Falgons, situat a uns 100
metres de l’església parroquial.
S’hi representa el pare «abat»
portant les relíquies acompanyat
de la comitiva de cavallers del
«baró» de Falgons que són presentades al rector de la parròquia
abans no comenci l’ofici solemne.
La tradició assegura que foren
portades de França pel baró de
Falgons, el cavaller Guillem Galceran II de Cartellà (1230-1306).
En el decurs de la missa es beneeixen brots de romaní i es besen
les relíquies que antigament, en
temps d’eixut, havien estat portades en processó. Al final es canten els goigs.
La trobada festiva és revestida de
decoració medieval, amb parades
artesanals, actuació musical i un
dinar popular.
Documentalment se sap que sant
Ferriol es venera a l’església parroquial de Falgons des de l’any
1521, quan el baró d’aleshores
va pagar el cost de la construcció
d’un altar perquè rebés culte.
Sant Ferriol va viure a finals del segle III i principis del IV a la ciutat
francesa de Viena, a la regió de
l’Alvèrnia-Roine-Alps. La no renúncia a la fe cristiana, el seu martiri
i les seves virtuts es van propagar
arreu.
Una tradició que no deixa de ser
sorprenent és que sant Ferriol havia estat capità de lladres, i per
això els lladres catalans l’havien

invocat. Una creença només coneguda a Catalunya. Tot i el seu «ofici», era creient, i cada cop que feia
una malifeta anava a confessar-se.
Un bon dia, un capellà li va posar
com a penitència un desig: «El que
no vulguis per a tu no ho vulguis
per a ningú». Ferriol va sortir commogut i reuní la seva colla en una
taverna per fer-los saber que els
volia deixar per emprendre una
nova vida. Els lladres el tractaren
de covard i el van ofegar i amagar
a dins d’una bóta del celler, el vi
de la qual mai no s’acabava i cada
cop era més gustós. Això va durar
molts anys fins que el taverner, estranyat, va decidir un dia comprovar què hi havia a dins de la bóta.
Quina va ser la sorpresa quan hi
va trobar el cos incorrupte de sant
Ferriol! El llegendari popular situa
la taverna a Besalú.
De les moltes curiositats cal destacar que com a penediment el sant
va concedir a les oques dels pagesos la facultat de sentir de lluny
com s’apropen els lladres. Quan

es dóna l’ocasió, emeten uns forts
crits que espanten els pispes i alerten els propietaris de les masies.
També és invocat per alleugerir
mals d’ossos, queixals, febres, i
migranyes. El tenen per patró els
vinyaters, els amants del bon vi i
els que practiquen la natació.
Se celebra també un aplec a l’entorn de la seva festa (18 de setembre) al municipi de Sant Ferriol –a
prop de Besalú–, i oficis a Olot i a
Vilabertran.
Si teniu festa el mateix dia 18, no
us perdeu l’aplec que organitzen
a Ceret (Catalunya del Nord), que
reuneix molts fidels del Vallespir i
del Rosselló, així com turistes de la
Costa Vermella. Una colla hi pugen
a peu des de Ceret a les 5 del matí.
Se celebra a les 6 la «Missa de l’aurora», pensada per a aquells que
treballen, i una altra a les 10, en
què s’aprofita per beneir el terme.
Sardanes, dinar popular i Vespres
completen les activitats.
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