
Sant Julià i santa Basilissa són els sants patrons del 
poble de Verges. Hem de situar la seva vida en el segle 
IV i a la ciutat d’Antioquia (Síria, Turquia).

Julià era el fill únic d’una família noble i rica. Va rebre una 
formació acurada, tant en la ciència com en la pietat. 
Ell va fer vot de castedat, però els seus pares insistiren 
a casar-lo amb una jove noble.

Julià no volia desobeir els pares, però tampoc no es 
volia casar. Per resoldre aquest conflicte, dedicà alguns 
dies a la pregària i al dejuni, i va tenir una revelació divi-
na: amb la seva esposa podria conservar la virginitat.
Quan Julià i Basilissa es van casar, van tenir una visió 
de Crist acompanyat d’una munió de sants i santes. 
En aquell moment van saber que el Senyor aprovava 
la seva castedat.

Els pares de Julià no van trigar a morir, i els casats 
de nou decidiren de consagrar la seva vida als al-

tres. Van repartir els seus béns i van 
anar a viure en cases separades, 
que convertiren en monestirs.

Julià va construir el monestir 
ajudat pels seus monjos, que 
eren molt nombrosos. La fi-
nalitat de la seva comunitat 

era imitar Crist en els qua-
ranta dies que va passar 
al desert i anar vencent 
totes les temptacions de 
riquesa i poder. Julià va 
ser un abat molt estimat 
pels monjos, perquè era 
just a l’hora de distribuir 
les feines, sabia aconse-
llar molt bé i governava 
amb molta serenitat.

Basilissa també va fun-
dar un monestir, on vivia 
amb altres monges molt 
austerament i amb mol-
tes renúncies. Aquestes 
monges van conèixer 
el moment en què ha-

vien de morir per revela-
ció divina i, una vegada 
mortes, van notificar a 
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Basilissa la data en què moriria ella. 
Julià li va donar sepultura.

Desprès de la mort de Basilissa, 
l’Església va començar a ser 
perseguida, i aquest conflicte 
arribà també a Antioquia. El go-
vernador d’Antioquia, Marcià, 
va ordenar de detenir Julià i 
tancar-lo a la presó juntament 
amb els seus monjos. Julià 
va ser valent i professà 
la seva fe davant Marcià, 
que el va condemnar a ser 
flagel·lat. En la flagel·lació, va 
haver-hi un accident: el botxí 
es va treure un ull; Julià va 
pregar pel seu agressor i, en 
fer el senyal de la creu, es va 
sentir molta olor de perfum i 
l’ull que havia estat malmès es 
va guarir. Finalment a Julià el van 
condemnar a morir decapitat.

El primer miracle de sant Julià 
va tenir lloc el mateix dia de 
la seva mort. El fill de Marcià, 
anomenat Cels, assistí al judici i a l’execució del sant, i 
el va impactar tant el que va presenciar, que es convertí 
i fou batejat.

Aquesta és, a grans trets, la història dels nostres pa-
trons.
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