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Reportatge

Església de Sant Valerià
L'antiga  capella  de  Sant  Valerià  de  Roberts  i  la 
masia  de  Can  Cosó  formen  un  conjunt  històric 
emmurallat situat a la banda de ponent del municipi, 
en una carena i al peu de l'antic camí ramader de 
Caldes que enllaçava amb la Creu Baduell, però avui 
dia és difícil localitzar-lo.

L’ermita, citada ja l’any 904, va ser reconstruïda el 
1711. La masia amb portal, balcó i finestra d’arc de 
pedra,  data del  1571. La façana està  orientada  a 
ponent,  com  és  usual  en  totes  les  construccions 
d'aquesta mena.  

Sant Valerià

De l'església de Sant Valerià hi ha algunes notícies 
des del segle XIII i en el XVI quan es traslladà al lloc 
actual.  Abans  estava  situada  més  avall,  però, 
durant la guerra de Felip V, l'ermita va queda força 
atacada  i  enrunada,  per  tal  de  protegir-la,  es  va 
traslladar dins del recinte de can Coscó. 

Entrada de Can Coscó

La  capella  actual  mostra  reedificacions  més 
modernes.  Es diu que al seu interior es guardaven 
el  calçat  i  l'espasa  del  seu  patró  entre  altres 
relíquies, però ara ja no en queda res.  L'altar està 
presidit per Sant Valerià i Santa Cecília (eren marit i 
muller).  Els  propietaris  actuals  de  la  casa  són  la 
família Sardà, de can Sardà de Palau.

Enmig  de  l'embolic  de  carrers  pertanyents  a  les 
urbanitzacions  de  can  Salgot,  ca  l'Estapé  o  ca 
l'Artigues  és  fàcil  perdre's  tot  intentat  retornar  al 
centre del poble.

L’aplec  se  celebra  el  segon diumenge després  de 
Pasqua  i  es  recorda  gratament  els  seus  aplecs 
populars.  L'aplec  era molt visitat,  no només per 
gent  de  Lliçà  d'Amunt  sinó  també  de  gent   dels 
voltants.  Era  tan  important  que  alguns  camins 
només es feien servir aquell dia.
Aquesta festa es va convertir en la festa major de 
Palaudàries. 

El  vers de Sant Valerià és com a mínim tan antic 
com les seves parets. Diu així:

Per Sant Valerià
qui no té xicot

n’hi va a buscar,
i qui en té

l'hi va a deixar

L'aplec encara es celebra i alguns joves, fins i tot, el 
dia abans la nit la passen amb fogueres i cantant. 
Abans es cantaven els goigs de Sant Valerià.

Qui era Sant Valerià?

Sant Valerià era un noble romà, germà de Tiburci 
que es va convertir al cristianisme en casar-se amb 
Santa Cecília.

Ell i el seu germà varen ser martiritzats, després de 
ser arrestats per enterrar cossos de màrtirs i davant 
de no voler renegar de la seva creença varen ser 
condemnats a mort i  van ser decapitats.  La seva 
festivitat és el 14 d'abril.  Cecília els va enterrar a les 
seves terres.  Més tard també va ser martiritzada i 
degollada.


