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SANT FELIX DELS CAPUTXINS 

Fra Valentí Serra de Manresa, 
arxiver deis caputxins de Catalunya 

Entre la documentació de 1' antiga comunitat de preveres de Cervera, 
actualment custodiada a 1' Arxiu Historie Comarcal, es conserva el text 
d'una fundació perpetua de misses creada el 13 d'octubre de 1803 pel 
pages Felix Comabella, a celebrar «lo día 18 de maig, si impedit no sera, 
y, si ho sera, en lo immediat següent» en la capella de Sant Magí «y en lo 
altar y honra de son patró Sant Felix Capuchí». Aquest text posa de 
manifest 1' existencia de la devoció popular a Sant Feliu (o Felix) de 
Cantalici promoguda pels frares caputxins, presents a Cervera entre 1606 
i 1835. 

Feliu de Cantalici és el nom religiós de Feliu Porri. Nasqué a la 
població italiana de Cantalici, a la vall de Rieti, vers el 1515. Ingressa 
als framenors caputxins l'any 1543 i fou almoiner del convent de 
caputxins de Roma des de 1547 fins a la seva mort el 1587. Fou molt 
popular a la Urbs romana i gaudí de 1' amistat de Sant Felip Neri. El 
papa Urba VII beatifica Feliu Porri el día primer d'octubre de 1625 i el 
22 de maig de 1712 fou canonitzat pel papa Climent XI, essent el primer 
sant que la reforma franciscana deis caputxins dona a l'Església. La seva 
festa es celebra el día 18 de maig. 

Atesa la gran popularitat de Sant Felix de Cantalici, els caputxins en 
fomentaren la se va devoció arre u d' Europa. També els frares catalans que 
l'any 1606, poc abans de la beatificació de Feliu de Cantalici havien 
fundat un convent caputxí a Cervera, en promogueren la devoció entre la 
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pagesia i els estaments 
populars, especialment 
a través de les festes 
d' acció de gracies 
celebrades 1' any 1625 
arreu dels convents 
caputxins de Catalunya 
amb motiu de la 
beatificació de Feliu de 
Cantalici. Segurament, 
coma res so d' aquestes 
festes i, sobretot, 
després de les celebra
cions organitzades en 
1' escaien~a de la 
canonització 1' any 
1712, deuria arrelar 
entre els cerverins la 
devoció a «Sant Felix 
caputxí», que tindria un 
moment culminant 
amb la inauguració 
d'un petit altar en la 
nova capella cerverina 
que es bastíl'any 1786 
en honor de Sant Magí 
on, pocs anys després, 
en el 1803 hi fou 
establerta una fundació 
perpetua d'una missa solemne perla festa de «Sant Felix caputxí». 

Acompanyem aquesta breu nota historie a amb un gravat al coure on hi 
ha representat un angel donant un pa a Sant Feliu, carregat amb 1' alforja, 
mentre realitzava 1' acapta per als caputxins de Roma. Al peu del gravat 
hom hi llegeix: «Especialísimo protector en el artículo de la muerte»; un 
sant que, juntament amb Sant Josep, era invocat pels estaments populars 
per ajudar-se a ben morir. 
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