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Tradicionalment se celebra a Dosrius l'1 de setembre la festivitat de 
Sant Llop, un dels patrons del nucli de Dosrius. Sant Llop de Sens 

(Saint Loup de Sens) va néixer el 573 en el si d'una família benestant 
de la regió d'Orleans (França), fill de Betton i Austregilde. Ja quan era 

petit era un alumne avantatjat, superant a la resta dels seus companys 
i feia prova de gran pietat i ascetisme. A l'any 609, amb 36 anys, va 

ser nomenat bisbe de Sens. Històricament serà recordat perquè 
després de la mort del rei dels burgundis Teodoric II a l'any 613, el rei 

dels francs Clotari II va envair el regne de Borgonya. Sant Llop va 

renunciar a repel·lir les tropes enemigues i va fer servir una campana, 
un instrument que en aquell temps era inusual i que hauria fet marxar 

les tropes invasores. Després de ser desterrar de la regió, va ser 
reclamat pels conciutadans de Sens i va morir a Briennon l'1 de 

setembre de 623. 

Moltes ciutats i esglésies a França porten el nom de Sant Llop. Però no 

és clar quin és l'origen de la seva advocació a Dosrius. L'ermita de Sant 
Llop a Dosrius és l'escenari de la festa popular que se celebra cada 

principi del mes de setembre. Un exemplar de goigs en honor de Sant 
Llop ens parla clarament del bisbe de Sens, però la tradició també ens 

parla d'altres personatges: el pare Llop, Sant Llop bisbe de Verona o 
Sant Llop bisbe de Troyes. 

A la tradició cristiana, Sant Llop està associat al guariment del mal de 

coll i l'afonia, i se'l relacionava amb alguns comportaments dels llops. 

L'ermita, situada als afores del poble, al veïnat Batlle, era un lloc on 

els dosriuencs celebraven la festa major cada any. Era una festa 
destacada dins del calendari festiu. 
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Sant Llop en una representació del segle XVIII 
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Goigs en honor de Sant Llop en la seva versió per a Dosrius 
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Goigs de San Llop bisbe, advocat del mal de coll y esquinencia, que se cantan en sa 

hermita de Dos-Rius, bisbat de Barcelona 
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Aquest era el programa per a la festa de Sant Llop per als dies 1 i 2 

de setembre de 1906: 

Día 1.- A la diez de la mañana, saldrá de la iglesia parroquial la 

procesión, que se dirigirá á la ermita del santo, en donde se cantará 
un oficio solemne, terminado el cual regresará la procesión á la 

iglesia parroquial. 

A las nueve, bendición é inauguración de un reloj público, instalado 

en la torre del campanario, costeado por varios propietarios y vecinos 
del pueblo. 

A la diez, reparto de premios á los alumnos de las escuelas de niños y 

niñas. 

A las doce, danza en el entoldado que la sociedad "La Unió" levantará 

en la plaza pública. 

A las cinco de la tarde, bailes en el referido y otro que se levantará en 

un patio contiguo á la calle del Marqués. 

A las ocho de la noche, concurso de iluminación de fachadas. 

A las diez de la noche, bailes en los indicados entoldados, por una 

orquesta de Mataró. 

Dia 2.- A las nueve, oficio en la iglesia parroquial, ejecutándose la 

misa pontifical del maestro Perosi1 

A las doce, danza en los entoldados. 

A las cinco de la tarde, bailes en los mismos entoldados. 

A las nueve de la noche, concierto en el entoldado de la plaza. 

A las once, bailes en los citados entoldados. 

 

                                                           
1 Lorenzo Perosi va ser un clergue i compositor italià (1872-1956) especialitzat en música 

sacra. Va pertànyer a grup de compositors anomenat "Giovane Scuola", entre els quals hi 

podem trobar els compositors d'òpera Puccini i Mascagni. Entre les obres de Perosi hi figura la 
Missa Prima Pontificalis (1897). 
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Lorenzo Perosi al 1900 
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El programa d'actes de l'estiu de 1907. 

Día 1.- A las cinco y media de la mañana: saldrá de la parroquia la 

procesión en dirección á la ermita de San Lupo, en la que al llegar se 
celebrará un oficio á gran orquesta. 

A la doce: la típica "danza" en el entoldado que la sociedad "La 

Constancia" levantará en la plaza. 

A las seis de la tarde: baile en el citado entoldado. 

A las diez de la noche: seranata frente á la Casa Consistorial. 

A las once: baile en el entoldado. 

Día 2.- A las diez: oficio á toda orquesta en la iglesia parroquial, al 

que asistirán las autoridades locales, y acto seguido la bendición del 
nuevo reloj público.2 

A las doce: reparto de premios á los alumnos de la escuela municipal, 

en el entoldado, y después la "danza". 

A las seis de la tarde: baile en el entoldado. 

A la diez de la noche: concierto en el café de Dansa. 

A las once: baile en el entoldado. 

                                                           
2 Hem de fer notar que en el programa de l'any anterior ja figurava la inauguració d'un rellotge 

públic. No sabem si es tracta d'un error, d'un altre rellotge del campanar o un altre rellotge en 
un altre edifici. 


