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A Borgonya i en altres territoris de 

França sant Vicent és conegut i venerat 

sobretot com a patró dels vinyaters. El 22 

de gener se celebra festivament “la saint-

Vincent”, amb actes religiosos i recreatius. 

Ací teniu, traduïda del francés, l’oració amb 

la qual s’invoca la protecció del sant diaca: 

“Senyor, santifiqueu i guardeu el vostre 

poble, i feu que, amb l’auxili d’este gran 

sant, vos siga agradable per la rectitud de 

vida i vos servisca en la pau d’una santa 

confiança. Amén.” En les imatges més ha-

bituals allí, Vicent apareix amb les vestidures diaconals, la palma del martiri i, a 

més, un xanglot de raïm; en algunes icones recents, se’l representa portant un 

falçonet de veremar. 

 

La memòria de sant Vicent es conserva viva també a Su-

ïssa, inclús entre les comunitats reformades. Al municipi de 

Montreux, situat a la vora el llac Léman, al cantó de Vaud (on va 

nàixer una de les més grans personalitats de l’ecumenisme con-

temporani, el germà Roger de Taizé), trobem l’església protes-

tant de Saint-Vincent-les-Planches, construïda en estil gòtic el 

s.XIII, sobre les ruïnes d’un xicotet monestir (ss. VIII-X)  i refeta 

el s. XVI. U dels vitralls, obra de l’artista Jean Prahin (1973), 

està dedicat al nostre patró. 

 

D’on procedix esta associació entre sant Vicent i el món 

vitivinícola? Probablement respon a una concordança fonètica: 

en francés, “Vincent” sóna molt pròxim a “vin-sang”. Però la 

identificació pren sentit només en el marc de la simbòlica i de la catequesi 



cristianes. D’acord amb la cèlebre i exacta expressió de Tertul·lià “christianus 

alter Christus”, Vicent va imitar de forma excelsa Jesús, Servent (diaca) del Pa-

re i Testimoni (màrtir) fidel. Com a diaca, servia els pobres i la comunitat, i, en 

la litúrgia, alçava el 

calze amb la preciosa 

Sang i amb ell admi-

nistrava la sagrada 

comunió al poble. 

Com a màrtir, uní la 

seua pròpia sang a la 

del Salvador.  

 

La profecia 

messiànica del tercer 

Isaïes ressona de 

manera particular en la passió de sant Vicent: “Per què és rogenca la teua roba 

i dus el vestit com qui xafa el cup?” (Is 63, 2). També ens fa pensar en la seua 

semblança amb Jesús aquell text de sant Gregori de Nissa: “Ell és el raïm ver-

dader, suspés en la creu, la sang del qual és aliment i salvació per a tots els qui 

la beuen i s’alegren en el Messies Jesús.” 

  

El patriarca Atenàgores, implorant la reconciliació dels cristians, repetia 

sovint: “El calze! El calze!” I el papa Francesc, en una recent entrevista publi-

cada en La Stampa (14-XII-2013), s’ha referit a l’”ecumenisme de sang”, és a 

dir, al testimoni dels màrtirs que, com sant Vicent, constituïxen un fortíssim lli-

gam d’unitat entre totes les Esglésies. Que la seua poderosa intercessió ens 

concedisca compartir un dia l’únic calze del Senyor! 
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