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Segons la tradició, Eulalia visqué a finals del segle III als afores de la nostra 

ciutat, al barri d’avui, Sarrià. Era un temps de persecució dels cristians sota 

l’emperador Dioclecià. Davant la negativa ferma d’Eulàlia a renunciar a la seva 

fe cristiana, fou condemnada també al martiri. Fou crucificada en una creu en 

forma d’aspa. I, canonitzada l’any 633, fou nomenada patrona de la capital ca-

talana.   

Les dones en l’Església   

Avui m’agrada recordar les dones de la nostra història cristiana. No oblidem 

que, a l’albada de la Pasqua, Jesús feu d’elles les primeres dipositàries-apòs-

tols i testimonis del gran anunci de la Resurrecció. Algunes d’elles podrien haver 

format part ja de l’estament eclesial, però l’Església primitiva no acceptà fàcil-

ment el lideratge femení.  

En els primers segles moltes dones foren també models de fortalesa en el 

martiri. Recordem alguns noms: Agnès, Àgata, Cecília, Llúcia, Perpètua i Feli-

citat. M’agrada cada any llegir el seu martirologi i contemplar-les com a testimo-

nis de la fe en Crist i pedres fonamentals de l’Església.  

M’agrada recordar també el testimoniatge de la vida d’algunes dones del se-

gle IV com santa Macrina, mare de sant Basili, el Gran. I també les dones be-

guines, un col·lectiu de dones laiques que va néixer a partir de l‘any 1200. Elles 

van decidir viure la seva fe cristiana en plena llibertat. Cercaven la unió amb 

Déu i reconciliaven la mística amb la misericòrdia. Moltes van patir persecuci-

ons i fins algunes moriren a la foguera víctimes de la Inquisició.  

Altres dones santes han format part de la història de la nostra Església, com 

Caterina de Siena, Hildegarda, Teresa de Jesús i Teresa de l’Infant Jesús, doc-

tores de l’Església. I encara moltes d’altres de gran calat humà i espiritual que, 

als nostres dies, són profecia i exemple.  

Així és com el Senyor ens crida també a cada un de nosaltres, per fer-nos 

pedres vives d’una humanitat creient i nova, de la qual santa Eulàlia ens n’és 

encara avui repte, model, estímul i exemple. Ella preferí la mort, abans que 

renunciar i confessar la seva fe i el seu amor al Crist.  


