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Sant Medir és el copatró de Sant Cugat i, per aquest motiu, el 3 de març és una de les 
dates més assenyalades del nostre calendari festiu.

Rememorem les nostres arrels i tradicions i recordem el nostre passat agrícola tot 
pujant fins l’ermita, al bell mig de Collserola. Us animo a participar-hi i a tenir cura de 
l’entorn natural. Per aquests motius:
• L’Ajuntament facilitarà carbó i graelles per qui vulgui cuinar.
• Us recordo que queda prohibit collir llenya del bosc i fer foc fora dels llocs habilitats.
• L’entorn de l’ermita ha de quedar lliure, no està permesa l’acampada ni l’estacionament 
de vehicles, tret dels autoritzats.
• Us recomano seguir els consells d’autoprotecció a www.santcugat.cat

Enguany escalfarem motors amb la celebració de la revetlla de Sant Medir, que tindrà 
lloc el 2 de març al Celler Cooperatiu a partir de les set del vespre. Serà un acte en què 
compartirem una estona amb els banderers d’aquesta edició, el Grup Mediterrània. 
Hi haurà també música i un tast de faves a la catalana. 

Us desitjo una bona diada, i us animo a participar de les activitats d’aquesta tradició 
tan nostra. Gaudim-la amb alegria, respecte i civisme. 

Visca Sant Medir!

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

ELS BANDERERS
La festivitat de Sant Medir, copatró de St Cugat, és una festa molt esperada per la 
població. L’Aplec a l’ermita de Sant Medir se celebra el 3 de març i comença amb la 
cercavila que va des del poble fins l’ermita pel camí que creua Collserola.

Com a sancugatencs, ser banderers de Sant Medir és tot un honor. Aquest any estem 
molt orgullosos de ser els encarregats d’entregar el penó a l’alcaldessa de Sant Cugat 
i pujar-lo a l’ermita. Ens sentim afalagats de seguir amb el testimoni dels banderers 
anteriors i formar part de les entitats mereixedores d’aquest honor degut a la seva 
història o importància al poble.

El Grup Mediterrània arribem al quart de segle en molt bona forma, mantenint viva la 
dansa tradicional i popular a Sant Cugat amb una escola de dansa que compta amb 
balladors dels 3 als 12 anys i un cos de dansa amb més de 20 joves d’entre els 16 i els 
30 anys. Durant l’any participem activament de les celebracions del poble contribuït 
a les festes santcugatenques i participant molt activament a la Festa Major. En tots 
aquests anys hem ballat danses populars dels Països Catalans, i el nostre repertori 
compta amb coreografies de Salvador Mel·lo, David Gil o Marta Canas, a més de 
l’espectacle de creació pròpia Quadrigènia. Arribem als 25 anys en molt bon moment, 
amb un grup ple de força i energia amb ganes de seguir mantenint viva la dansa 
catalana.

Grup Mediterrània
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Bandera de Sant Medir. Museu de Sant Cugat, nº 3311
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LA HISTÒRIA
Tot va començar, fa més de dos mil anys, quan un pagès de la vall de Gausac va 
descobrir que tenia un camp on, sembrés el que sembrés, creixia molt més que en 
els veïns. Molt aviat aquest prodigi va ser conegut pels que passaven pel camí de 
Barcino a Octavià i el camp assolí la fama de miraculós. La brama es va estendre i 
la gent ho volgué veure amb els seus ulls i, ja que hi eren, s’emportaven un grapat 
d’aquella terra, que després espargien en els seus camps per a fer-los més fèrtils. 
Però, la veritat era que en altres bandes, aquells grapadets no tenien cap efecte. Una 
estranya força sobrenatural originava el miracle, any rere any, en aquell lloc i no en 
un altre. L’indret es va anar convertint en un lloc de veneració, on la gent acudia per 
demanar bones collites i ja sabeu que els deus sempre se senten més obligats a fer 
favors, si hom els dedica algun sacrifici. Si jo et dono, tu m’has de donar. El que passa 
és que a voltes els deus sordegen.

Ves per on, aquell pagès va pensar que ben mirat, de tot plegat en podria treure 
algun benefici i comença a organitzar un petit culte a la fecunditat de la mare Terra, 
investint-se en sacerdot: doneu-m’ho a mi, que jo ja m’encarrego de fer-ho arribar a 
la divinitat. Per fer-ho més solemne, establí una gran cerimònia anual on es reuniria 
la gentada per homenatjar aquesta divinitat inconcreta, que incansablement es 
manifestava en un camp més esponerós que tots els del rodal. Ja tenim l’aplec. S’hi 
congregava gent de tots els llocs propers i com que la caminada fins el lloc màgic els 
havia fet entrar gana, bé els calia dinar. I ja que es trobaven amb gent que només 
es veien de tant en tant, bé podien fer una mica de festa i xerinola i què millor que 
un ball. Aquests són els tres components bàsics d’un aplec: la pregaria i els sacrificis 
a la divinitat protectora, l’àpat i el ball com expressió de sociabilitat i de comunió en 
una creença.

Succeí que a l’altra banda de la Mediterrània, va aparèixer un profeta que deia ser 
fill de Déu i que acabà crucificat per expiar els pecats de la humanitat. Els seus 
deixebles predicaren els seus ensenyaments i la nova religió cristiana es va estendre 
fins occident. Els romans, que eren politeistes, afegiren aquell nou Déu, com havien 
acceptat el de la vall de Gausac. I ja posats a fer, els de Tarragona divinitzaren 
l’emperador August. Tampoc venia d’un déu. Amb els anys, el culte a l’emperador 
esdevé cohesionador de l’imperi i els que no cremaven tres grans d’encens al seu 
honor, eren considerats traïdors. Això era un problema per les religions que creien en 
sol Déu i consideraven falsos la resta: jueus, cristians, mazdeistes, mitreus, mandeus, 
sabeus i tutti quanti. L’any 304, Cugat, un cristià de Barcelona va ser martiritzat per 
no voler honorar el diví emperador. La seva mort serví d’advertiment al poble. Un altre 
cristià recollí les seves despulles i les guardà a la seva vil·la d’Octavià. Anys després 
un descendent seu va dedicar-li un petit temple. Vingueren els visigots, després els 
musulmans i finalment els francs.

En el segle IX, Ostofred fundà un monestir a Octavià aprofitant el petit temple i les 
relíquies del màrtir Cugat. Llavors comprovà que, a la vall de Gausac, els pagesos 
ignorants seguien rendint culte a una divinitat pagana que obrava un prodigi en un 
camp. I, és clar, en això dels cultes a la fertilitat sempre hi ha qui s’ho pren a la 
valenta i convertia l’aplec en una disbauxa, en una orgia intolerable als ulls cristians. 
Els monjos prou que els explicaven que tot allò era obra del dimoni, que la fornicació 
era pecat i no feia els camps més fèrtils, però els pagesos no els feien cas i seguien 
amb els vells costums. Així, doncs, calia donar la volta al miracle i dotar-lo d’una 
interpretació cristiana. Resulta que Ataulf, el rei visigot que va fer de Barcelona 
la capital del reialme, estava casat amb Gal·la Placídia, la qual era de Ravenna i 
molt devota d’un bisbe màrtir de la seva ciutat, anomenat Sever. Els barcelonins 
l’adoptaren i al cap d’un temps ja deien que havia estat bisbe seu. Això facilità que 
els monjos inventessin una llegenda.

Sever, suposat bisbe de Barcelona, es negà a oferir el sacrifici en honor de l’emperador 
i per evitar ser empresonat, fugí a Octavià pel camí de la Vall de Gausac. Allà es trobà 
amb Medir, un pagès del lloc que plantava faves. Es saludaren i l’assabentà de la 
persecució. Quan ja s’acomiadaven, li va dir: si venen els soldats i et pregunten si 
m’has vist, digues la veritat, que he passat mentre tu plantaves les faves. I continuà el 
seu camí. Poc després arribà la guàrdia del pretor romà i veient a Medir, l’interrogaren. 
Has vist passar al bisbe Sever? I ell, tot seriós, va dir la veritat. Si, mentre plantava 
les faves. Llavors, Déu, que té un curiós sentit del humor, va fer créixer les faveres de 
sobte i floriren. Els soldats, en veure aquell miracle, en lloc d’espantar-se i fugir, van 
pensar que Medir o bé era un bruixot, i això és dolent, o era cristià, que en aquells 
moment podia ser pitjor. Així que el prengueren i se l’emportaren. Arribats a Octavià, 
descobriren que Sever s’havia amagat sota una pila d’esbarzers, el feren sortit i el 
mataren clavant-li un clau al cap. A Medir, fos bruixot, cristià o simple encobridor, el 
degollaren.

El miracle del camp fecund, doncs, ha passat a ser obra del bon Déu cristià i ja podem 
continuar fent l’aplec, sempre, és clar, sense els excessos orgiàstics del temps dels 
pagans. El nou ordre ha estat instaurat i així fins avui.

Domènec Miquel i Serra
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PROGRAMA D’ACTES

DILLuNS 2 MARç
Revetlla de Sant Medir

Actes al Celler Cooperatiu: 
19.30 h Un record a la Penya Regalèssia
19.45 h Actuació de dansa amb el Grup Mediterrània, banderers de Sant Medir del 2020 
20.00 h Concert amb Marala

S’oferirà faves a la catalana i vi als assistents
Activitat gratuïta

DIMARTS 3 DE MARç
Aplec de Sant Medir

Actes al centre de la ciutat: 
08.15 h Sortida a peu dels Gegants de Sant Cugat cap a l’Ermita de Sant Medir
09.30 h Arribada dels Banderers de Sant Medir a la plaça d’Octavià
09.45 h Cercavila dels Banderers de Sant Medir fins la plaça de la Vila
10.00 h Recepció de l’alcaldessa als Banderers i xocolatada popular a la plaça de la Vila
10.30 h Sortida del seguici cap a l’ermita de Sant Medir 

Actes a l’entorn de l’ermita de Sant Medir:
11.15 h Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània 
12.00 h Arribada dels Gegants
12.15 h Estrena de l’obra de teatre “Faves Contades”, a càrrec de Teatre a l’Ombra
12.45 h Toc de campanes: arribada dels Banderers de Sant Medir i lliurament de la 
bandera a l’alcaldessa
13.00 h Ofici religiós i parlaments
14.00 h Actuacions de cultura popular amb el Grup Mediterrània, els Geganters, 
els Castellers, els Bastoners i els Caparrots acompanyats per l’Escola de Música 
Tradicional de Sant Cugat
14.45 h Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània 

Actes a l’església del Monestir de Sant Cugat:
18.00 h Concert de Sant Medir
A càrrec de l’organista Patrick Valls i la Coral Sant Cugat del CMSC
Activitat gratuïta

PROGRAMACIó PARAL·LELA

Dimecres 26 de febrer, a les 19 h a l’Arxiu Nacional de Catalunya
Inauguració de l’exposició «Passeig i Memòria. Maquetes i documents d’indrets 
de Sant Cugat» 
L’exposició es podrà visitar des del 26 de febrer fins al 3 d’abril de 2020.

Diumenge 1 de març, a les 11.30 h al ViLab
La Llegenda de Sant Medir
Explicarem la llegenda i plantarem una llavor per fer-la créixer a casa.
A càrrec d’Eva Tataret
Activitat gratuïta, aforament limitat. 
Informació i reserves al tel. 93 759 951 / museu@santcugat.cat

Diumenge 8 de març, a les 12 h a la plaça d’en Coll
Diada Castellera de Sant Medir
Aquesta diada se celebra de forma itinerant entre la ciutat de Sant Cugat i els barris 
de Barcelona que celebren la festivitat de Sant Medir.
Amb la participació dels Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sants, els 
Castellers de Sarrià i els Castellers de Sant Cugat. 
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Ball de sardanes a l’Aplec de Sant Medir de l’any 1952 
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Família santcugatenca dinant a l’Aplec de Sant Medir de l’any 1952
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Aplec de Sant Medir, 1952

La Penya Regalèssia duent a terme obres de restauració a l’ermita, 1992
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Penya Regalèssia


