
El terme “lipsanoteca” prové dels mots grecs leipsanon 

(restes) i theca (capsa o armari), i signifi ca precisament 

recipient per a guardar les restes, també anomenades reli-

quiae en llatí. Les lipsanoteques estan destinades a conte-

nir les relíquies que són inserides en una cavitat situada en 

l’ara o el suport de l’altar durant la consagració d’aquest. 

La lipsanoteca de Cabanelles forma part d’un repertori prou 

ampli de lipsanoteques medievals catalanes de diverses 

dimensions i formes (capses rectangulars, ovalades, en 

forma d’arqueta...), materials (fusta, alabastre, plom, pe-

dra...), o bé objectes més antics de materials preuats rea-

profi tats.

Lipsanoteca de Santa Coloma de Cabane-
lles

c. Segle X

Pedra calcària

4 x 13 x 8 cm

Museu d’Art de Girona Núm. reg. 82.763 Fons d’Art 

Diputació de Girona



UN MES, UNA OBRA: juny de 2018 / md’A 2018 - 402 Text: Lina Godoy  Torrijos 

L’origen del costum de dipositar de relíquies en l’al-
tar està vinculat a la celebració de l’eucaristia sobre la 
tomba del màrtir en els inicis del cristianisme. A nivell 
conceptual, s’estableix una relació entre el sacrifi ci de 
Crist i el dels màrtirs que, d’aquesta manera, resten en 
cos a l’altar terrestre a través de les relíquies que hi 
eren dipositades, però eren alhora en esperit en l’altar 
celeste al costat de Déu, adquirint així un caràcter mà-
gic i actuant com a intermediaris en favor dels creients 
que veneraven les seves relíquies. 
Al s. V ja es parla de la necessitat de dipositar relí-
quies en un altar, malgrat les lleis d’origen romà que 
prohibien la manipulació de cadàvers. Aquestes s’ha-
vien incomplert de manera bastant generalitzada a 
Orient, on hi havia la major part de llocs d’enterrament 
de cossos sants, fet que havia originat una circulació 
de relíquies. A Occident va ser sobretot a partir de les 
nombroses fundacions d’esglésies en època merovín-
gia i amb l’expansió del reialme franc a mitjan s. VIII 
que va augmentar exponencialment la demanada de 
relíquies per a la consagració d’altars. Així doncs, seria 
aquesta pràctica, perpetuada durant segles també dins 
les diòcesis catalanes, que originaria la necessitat de 
crear objectes com la Lipsanoteca de Cabanelles.
A nivell formal, la peça que ens ocupa és un buc pris-
màtic amb les parets llises, tallat d’un sol bloc de pe-
dra calcària, i buidat interiorment per crear-hi un re-
ceptacle, on encara es conserven diversos fragments 
d’ossos suposadament humans. Les seves parets 
s’aprimen en l’extrem superior per crear una ranura on 
s’encaixa la tapa, constituïda per una placa del mateix 
material que el receptacle, planera en la part inferior i 
en forma de piràmide truncada en la superior.
L’element més destacat de la peça són les inscripcions, 
en caràcters visigòtics, que s’observen en la tapa i en 
un dels costats llargs del receptacle: “STEFANVST / 
M[E] IVSIT” i “SENIFREDVS P[ESBITE]R / M[E] FE-
CIT”, respectivament, i que es traduiria “Esteve em va 
manar (fer)” i “Sunifred prevere em va fer”. 
Es tracta de dues inscripcions molt esclaridores i poc 
habituals -malgrat que no úniques1, com veurem-, ja 
que ens indiquen tant el comitent com l’artífex de l’ob-
jecte. El paral·lel que considerem directament relacio-
nat amb aquesta lipsanoteca i que, a més, també es 
conserva al Museu d’Art de Girona, és la lipsanoteca 
de Lladó (Museu d’Art de Girona, Núm. reg. MDG 87)2.  
Les dues peces comparteixen característiques for-
mals, material, dimensions similars i la presència d’ins-
cripcions amb caràcters visigòtics en la seva tapa. És 
sobretot remarcable la utilització de la mateixa fórmula 
per indicar tant el creador de la peça com qui l’enca-
rrega: “SENIFREDVS M[E] / IVSIT ET SENI/FREDVS 
P[ESBITE]R M[E] F[ECI]T”. 
Observem com els noms dels comitents divergeixen 
però, en canvi, i com a detall molt destacable, els dos 
artífexs coincideixen en nom propi i càrrec eclesiàs-
tic. Esmentem, altrament, que la lipsanoteca de Lladó 
consta d’altres inscripcions posteriors en dues de les 
cares del receptacle: una segona en lletra carolina, 
i una tercera en català i datada el 1811, quan es va 
construir un nou altar i s’hi va depositar la lipsanoteca 
en qüestió.

Cal tenir en compte, en primer lloc, que Santa Coloma 
de Cabanelles i Santa Maria de Lladó disten tan sols 
d’uns tres quilòmetres, però també estan vinculades 
documentalment: la primera apareix per primera vega-
da en la butlla del papa Benet VIII de 1017 on es confi r-
ma al monestir de Sant Esteve de Banyoles, entre d’al-
tres, les propietats “in parrochia de sancta Columba”3, 
mentre que el 1204 ja passa a estar sota la jurisdicció, 
precisament, de Santa Maria de Lladó.
D’altra banda, el lloc de Lladó es documenta per primer 
cop 978 en l’acta de dotació de Sant Pere de Besalú 
pel comte-bisbe Miró, però hem de destacar l’acta de 
restauració del culte i la vida monàstica del cenobi de 
Santa Maria el 10894, on consta que aquest cenobi ha-
via estat poderós i prestigiós en temps passats. 
És en relació amb aquesta esplendorosa època ante-
rior al s. XI, de la qual actualment no conservem vesti-
gis -l’església que es conserva avui s’hauria construït 
a fi nals del s. XII-5 ni documentació6, que volem situar 
la creació tant de la lipsanoteca de Lladó com de la 
de Cabanelles. Ens basem eminentment en les seves 
inscripcions en caràcters visigòtics, lletra comuna en el 
territori català fi ns a la introducció de la carolina al llarg 
dels segles IX i X. 
En el cas de Lladó, és altament probable que la lip-
sanoteca fos reutilitzada per la consagració d’un altar 
en el moment en què es restitueix el culte al temple, 
moment en el qual molt probablement s’hauria realit-
zat la inscripció en lletra carolina esmentada. Creiem 
que la lipsanoteca de Cabanelles, doncs, coincidiria, 
si no en autor (“Sunifred prevere”), en la cronologia de 
la primera inscripció de la lipsanoteca de Lladó. Qui 
sap, llavors, si podria provenir d’una església no do-
cumentada anterior a la que actualment es conserva a 
Cabanelles, que es data al s. XI però amb importants 
modifi cacions de fi nals del s. XII o inicis del s. XIII7. O 
bé, haver estat feta per a Santa Maria de Lladó, fent 
pendant amb l’altra lipsanoteca, i lliurada per aquest 
cenobi a Santa Coloma de Cabanelles en algun mo-
ment, potser quan aquesta parròquia passa a la seva 
senyoria feudal el 1204.
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