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L’objecte de la meva comunicació són les consuetes de la parròquia 
de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius. Es van redactar l’any 1646, 
en plena Guerra dels Segadors, pel rector Josep Ferrer. És la primera 
consueta dosriuenca de què tenim constància i ens parla de les 
obligacions dels administradors de la parròquia, dels preceptes 
litúrgics del clergat i de les festivitats a mitjans del segle XVII. 

Les consuetes siscentistes de Dosrius s’ubiquen temporalment a les 
darreries del període contrareformista que iniciat amb el Concili de 
Trento (1545) acabaria amb la Pau de Wesfalia (1648) posant fi a la 
Guerra dels Trenta Anys (1618-1648). La Contrareforma va intentar 
contrarestar les confessions emergents a Europa amb la cadena de 
canvis que el Concili de Trento va impulsar en el funcionament de 
l’Església Catòlica. 

Per implantar el programa tridentí i lluitar contra les subversions 
religioses populars, es va implantar la figura del rector. La parròquia 
es convertiria en el seu domini territorial on la seva principal funció 
seria fer de nexe d’unió entre la cultura religiosa superior i la cultura 
popular, controlant els costums o consuetuds que la jerarquia 
eclesiàstica no veia amb bons ulls. La consueta fixaria negre sobre 
blanc quins eren els costums del territori i allò que rector i feligresos 
observarien com a punt de referència litúrgicament i festiva. 

Com succeïa a moltes altres parròquies del país, la feina litúrgica i 
pastoral del rector i el seu vicari estava recolzada econòmicament i 
logística pels diversos administradors de les confraries o pabordies, 
els quals significaven l’entroncament de la institució eclesiàstica amb 
la societat civil de l’època. 

La consueta de 1646 està integrada per dues parts diferenciades: la 
primera fa referència a tot allò que per consuetud estaven obligats a 
fer els administradors abans esmentats; la segona presenta el cicle 
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litúrgic des de l’1 de gener fins el 26 de desembre, amb totes les 
misses, oficis i processons que el rector i les persones que l’assistien, 
estaven obligats a celebrar per manament o per consuetud. 

Per tant les consuetes de 1646 ens aproximen tant a la religiositat i 
el folklore dels pagesos del segle XVII, com als equilibris econòmics i 
humans del clergat per mantenir el cicle litúrgic. 

Els administradors de la parròquia 

Si la celebració de les misses i els oficis, l’administració dels 
sagraments i la conducció de les processons corrien a càrrec del rector 
i el seu vicari, el manteniment del parament litúrgic i el seu 
finançament eren responsabilitat de diversos seglars que hom 
anomenava administradors. A Dosrius existien un total de cinc 
administradors i un sagristà, que es dedicaven a aplegar diverses 
classes de donatius (monetaris o en espècie) i s’encarregaven de la 
compra dels ornaments i del seu manteniment. 

El més important d’aquests administradors era l’administrador de 
l’obra. La seva missió era recaptar fons per a la conservació de la 
parròquia. A més havia de fer-se càrrec de la custòdia de la plata així 
com del manteniment de l’aixovar litúrgic i de la resta dels ornaments. 

Calia afegir altres administradors: l’administrador de la sagristia i de 
la llàntia del Santíssim Sagrament, encarregat de subministrar de 
forma constant l’oli de la llàntia, cobrant el cens als pagesos; 
l’administrador de Sant Iscle i Santa Victòria, que també mantenia les 
llànties de l’església; l’administrador de la capella del Roser, que havia 
d’encendre i repartir ciris i recaptar donatius entre els fidels; els 
administradors dels ous, homes i dones, que els diumenges havien 
d’aplegar els ous per tota la parròquia i; l’administrador de la 
Lluminària del Santíssim Sagrament.   

Constatem doncs com aquesta malla d’administradors al servei de la 
litúrgia eclesiàstica s’encarregava del manteniment del conjunt 
d’elements rituals i de l’aplegament dels recursos per subvenir a les 
despeses que originaven.  

El cicle litúrgic i festiu  

Sens perjudici que la pagesia mantingués el seus propis rituals 
pagans, bona part de les seves pràctiques festives estaven pautades 
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i condicionades pel cicle litúrgic que la tradició i l’ortodòxia 
eclesiàstiques havien consagrat. Però aquells eren temps de reforma 
o contrareforma religiosa i els antics costums populars xocarien amb 
els nous dictats de les autoritats eclesiàstiques o amb els interessos 
més personals dels seus representants a les parròquies. 

Les consuetes representen la fixació escrita de les festivitats en el 
calendari popular, dels rituals religiosos que s’hi celebraven i de les 
obligacions i gratificacions del rector, el vicari, els monjos, predicadors 
o els sacerdots visitants per a l’organització de la litúrgia al llarg de 
l’any. Interpretem que seria un document que serviria com a guia per 
als mossens que arribaven al poble i que desconeixien els costums 
locals; que els ajudaria a conèixer les seves obligacions principals 
però també les aspiracions i les desviacions dels seus nous 
parroquians. Tot plegat, les consuetes ens parlen de l’enorme 
influència de l’Església per estructurar el calendari festiu, la religiositat 
i una part important del temps dels feligresos. 

El cicle litúrgic s’iniciava el mes de gener amb dues celebracions que 
formaven part del període nadalenc: el cap d’any i l’Epifania. L’inici de 
l’any era el moment de renovació espiritual amb un massiva 
congregació de fidels que cercaven al temple parroquial, a través de 
la confessió i la comunió, la purificació espiritual necessària per 
encarar el nou any. Abans d’acabar el mes es feia missa matinal el 17 
i el 20 de gener (calia possibilitar que els pagesos anessin a treballar) 
en honor de Sant Antoni Abad (el protector dels animals que 
s’utilitzaven a les feines agrícoles) i dels màrtirs Sant Fabià i Sant 
Sebastià (invocats com a protectors contra la pesta i les epidèmies en 
general). 

El mes de febrer era l’escenari de dues celebracions més. La primera, 
que tenia lloc el dia 2, era la de la Mare de Déu de la Candelera, que 
posava punt i final al cicle nadalenc quan es commemorava la 
presentació de l’infant Jesús al temple de Jerusalem. La segona, el 12 
de febrer, de caràcter més local, estava dedicada a la màrtir Santa 
Eulària, qui durant bona part de l’edat moderna va compartir amb 
Sant Llop el protagonisme de la capella erigida als afores del poble 
de Dosrius. Durant el mateix mes de febrer s’iniciaria habitualment el 
cicle de devoció i litúrgia més important del calendari: el de la 
Quaresma i la Pasqua. 
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El dimecres de cendra, amb la utilització del llor cremat, posava fi al 
Carnestoltes i iniciava el temps del dejuni i la penitència, però també 
de la confessió i la comunió dels parroquians, el registre dels quals el 
rector gestionava amb l’ajuda de les llibretes de compliment pasqual, 
una font historiogràfica d’enorme importància, especialment en els 
estudis de demografia històrica. També és present a les Consuetes el 
ritual del salpàs consistent en la visita del rector a totes les cases del 
municipi per beneir-les amb aigua i sal. El dilluns immediatament 
posterior al diumenge de Rams es feia a Canyamars i el dimarts a 
Dosrius. 

Durant aquests darrers dies de la Quaresma es farien els preparatius 
de la Setmana Santa. Els obrers havien de preparar adequadament el 
monument, la capella o altar on es custodiava l’hòstia consagrada 
durant el Dijous i Divendres Sant. Amb la Pasqua de Resurrecció 
finalitzava la Quaresma i s’iniciava pròpiament la Pasqua, un temps 
de celebració especialment intensiu i clarament vinculat a l’arribada 
de la primavera. 

El 25 d’abril se celebrava la festivitat de Sant Marc Evangelista amb 
una de les tradicions populars més destacades del calendari: la 
processó al Santuari de la Mare de Déu del Corredor. La processó la 
iniciava el vicari sortint de Dosrius de bon matí, passant per 
Canyamars per arribar a la creu de davant del santuari. El rector per 
la seva part, després de celebrar missa a Dosrius, es dirigia al santuari 
passant pel Far i celebrava al Corredor una missa cantada. Una 
vegada acabat l’aplec, clarament mal vist pel rector, els parroquians 
tornaven en processó a Canyamars i a Dosrius, fent una parada a la 
capella de Sant Llop. 

El mes de maig s’iniciaria amb la celebració el dia 3 de la Diada de la 
Santa Creu en què es feia una processó a la Creu de Pedró o Creu del 
Far, a tocar de l’església de Sant Andreu del Far. Durant els tres dies 
anteriors a l’Ascensió, a Dosrius (dilluns) i Canyamars (dimecres) se 
celebraven les lletanies menors, una celebració que consistia en anar 
en processó cantant les lletanies. En el cas de Dosrius la processó 
arribava fins a Sant Llop, mentre que a Canyamars es feia fins a l’era 
de Can Galceran. A continuació se celebraven les festes de l’Ascensió 
(sempre en dijous), la de l’Esperit Sant (coneguda actualment com a 
Pentecosta i en què a Dosrius s’intensificaven els sagraments de la 
confessió i l’eucaristia), la de Sant Isidre Llaurador (15 de maig) i 
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especialment important era la del Roser, atès que hi havia confraria 
tant a Dosrius com a Canyamars. 

Al primer veïnat, el Roser se celebrava el primer diumenge del mes 
de maig, mentre que a Canyamars es triava el segon, el tercer o el 
quart diumenge, en funció de si a la festa hi intervenien músics. Era 
un dia intens de celebracions litúrgiques, especialment a Dosrius: 
completes a la vigília, missa matinal i missa major al matí, vespres i 
processó pels afores de la població i comptava amb la participació de 
capellans i predicadors forans. 

També era de destacar la festivitat del Corpus, durant la qual la 
utilització del tàlem, atxes i encensers a l’interior del temple li 
conferiria certa espectacularitat, abans de la sortida en processó. 

A partir del Roser i coincidint amb l’arribada de l’estiu, la intensitat 
litúrgica i festiva baixaria considerablement. Entre els mesos de juny 
i juliol, es feien misses per Sant Joan (24 de juny), Sant Pere i Sant 
Pau (29 de juny), Sant Jaume (25 de juliol) i, Sant Abdó i Senén (30 
de juliol), els patrons tradicionals dels pagesos catalans abans que la 
influència castellana introduís el Sant Isidre Llaurador. 

Ja al mes d’agost, se celebrava a Canyamars la festa de la Invenció 
de Sant Esteve (3 d’agost) i l’Assumpció de Maria (15 d’agost) només 
a Dosrius. Al setembre se celebraria un dels actes més destacats del 
calendari litúrgic: la processó a la capella de Sant Llop. Actualment 
només es fa una missa i és un dels actes que formen part de la Festa 
Major d’Estiu. Amb el pas del temps desapareixerien les completes de 
la vigília i es faria processó i ofici a primera hora del matí, caient 
d’aquesta forma la celebració de la missa major, que pel que sembla 
no era observada amb suficient respecte pels assistents. 

El dia 14 de setembre se celebrava la Diada de l’Exaltació de la Santa 
Creu, que tancava el cicle iniciat a la Diada de la Santa Creu (3 de 
maig) en què a cada diumenge es llegia la Passió.  

A la tardor, les celebracions baixarien d’intensitat: festa del Roser 
(primer diumenge d’octubre); dia de Tots Sants i festa de Santa Llúcia 
(13 de desembre), però no deixava de celebrar-se durant dos dies 
(17 i 18 de novembre) la festivitat dels sants de la parròquia: Sant 
Iscle i Santa Victòria. 
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Com a part del cicle nadalenc, el calendari litúrgic acabava amb la 
celebració del dia de Nadal i el de Sant Esteve. 


