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Introducció: 

Enguany, gràcies a un projecte de cooperació internacional realitzat de la mà del Fons 

Valencià per la Solidaritat, he pogut viatjar a l’Equador, allà entre les riqueses que 

conserva el país, que son moltes, està la presencia d’un dels sants mes significatius de la 

història valenciana, Sant Vicent Ferrer. 

La figura de Sant Vicent a la història valenciana i a la història de la Vila de 

Teulada. 

Vicent Ferrer (València, 1350 Vannes, Bretanya, 1419) va ser un important dominic 

valencià que va recórrer les terres de l’Europa del seu temps, predicant la moral i  la 

seua peculiar visió del cristianisme.  

Vicent Ferrer, va ser fill d’una família important, establerta primer a Dénia i després a 

Valencia, on ell va nàixer i on anys després estudià filosofia, que des de ben jove va 

encaminar cap a la religió, així als disset anys va ingressar a l'Orde de Sant Domènec.  

Al segle XIV, tingué lloc el cisma d`occident entre  els papes Climent VII i Urbà VII, a 

més a més l'any 1394, Pere de Luna va ésser elegit papa pels cardenals avinyonesos 

amb el nom de Benet XIII, i aquest nomenà Vicent el seu confessor personal i conseller, 

càrrec que no va acceptar. 

A finals del segle, es va solucionar el cisma i Sant Vicent va poder tornar la seua vida 

com a predicador arreu d'Europa.  



Els seus sermons estaven marcats per la seua capacitat oratòria, el to apocalíptic dels 

sermons i la seva fama de taumaturg, així va obtenir nombroses conversions, tant de 

cristians com de jueus i musulmans. 

A principis del segle XV (1410), moria sense fills legítims, l’últim rei del Casal de 

Barcelona, Martí l’Humà, a les hores, la maquinaria burocràtica de la Corona d’Aragó 

es va posar a la feina de buscar un successor, convocant per a l’ocasió, al personatges 

mes importants dels regnes de la confederació. 

L’any 1412, el Compromís de Casp va solucionar la qüestió successòria a la Corona 

d'Aragó, Vicent, va acabar donant suport al candidat Ferran de Trastamara, permetent 

així el canvi dinàstic a la Corona d’Aragó. 

Vicent Ferrer, va morir el 1419 mentre predicava en terres de Bretanya. 

A la Marina Alta i sobretot a Teulada, hi una gran devoció popular a Sant Vicent Ferrer, 

al nostre poble es basa en una antiga tradició de mitjan segle XV, que diu que a Teulada 

vivia una germana del sant, Constança Ferrer, a la qual venia a visitar en el transcurs 

dels seus viatges de predicació per les terres del País Valencià.  
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Fig 0. L’ ermita de Sant Vicent a Teulada. 



La presencia dels dominics a l’ Equador. 

La presencia de imatges de Sant Vicent Ferrer a Equador, s`explica per la tasca 

evangelitzadora realitzada pels dominics, segons la crònica de Fray Antonio Cabrejas, 

O.P. anem a veure com va ser aquesta presència. 

L'acció evangelitzadora dels dominics a l’Equador (antiga Audiència de Quito) es 

remunta als inicis de la conquesta i durant tota la Colònia. A ells els van encomanar 

diverses “doctrines” en zones que conserven signes del seu pas evangelitzador per 

aquests llocs, per exemple en la presència en els temples d'aquestes poblacions 

d'imatges de sant Domingo, Sant Jacinto i, sobretot, Sant Vicent Ferrer. 

A la regió amazònica equatoriana la presència dels dominics data, concretament, de 

l'any 1541 quan el P. Gaspar de Carvajal va acompanyar a Francisco de Orellana en el 

“descobriment de l'Amazonas” i va actuar de cronista d'aquesta expedició. Ell va ser el 

primer evangelitzador dominic en aquest sector de la conca amazònica. 

Després, ja al segle XVII, la presència dels dominics en la Amazonia equatoriana es 

concentra a la zona de Canelos, actual província de Pastaza i al Vicariat Apostòlic de 

Puyo. Aquesta presència, que es va perllongar fins a mitjan segle XIX, es va estabilitzar 

i va institucionalitzar l'any 1886 amb la creació de la Prefectura Apostòlica de Canelos a 

càrrec dels missioners dominics. A partir de llavors la seva acció misional, educativa i 

social es va incrementar fins i tot amb la “fundació”, per part dels missioners, de 

diverses poblacions indígenes, entre elles Puyo (1899) actual capital de la província de 

Pastaza. 

Avui en dia, ens ha quedat una tradició que fa que la figura de Sant Vicent Ferrer siga 

molt venerada a l’Equador, com a sant miraculos, sobretot amb el tema de les fonts i 

l’aigua. 



L’iconografia vicentina com a àngel de l’ apocalipsi a l’Equador i la toponímia 

associada. 

 

Fig 1. Sant Vicent a la Catedral d’Azogues, Equador 

Com hem comentat en l’epígraf anterior, la presencia de la iconografia vicentina es molt 

important en aquest país d’Amèrica del sud. 

El primer lloc on vam trobar la imatge de Sant Vicent va ser a la Catedral d’Azogues, 

una important ciutat minera i capital de la Província del Cañar, al Sud del país. 

En la iconografia vicentina de l’Equador, es repeteixen diversos atributs que per 

exemple a les nostres terres no te, com son les ales  i la trompeta d’àngel de l’apocalipsi. 

A la mateixa ciutat d’Azogues, tenim una fabrica de cacau pur, on un dels seus símbols 

es la figura de Sant Vicent, tal i com veiem a la imatge. 

Es un xocolate pur, sense gens de sucre, amb el sabor d’abans. 
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Fig 2. I 2.2. La figura de Sant Vicent Ferrer com a marca de chocolata. 

A una de les ciutats més importants del país, Cuenca, vam poder visitar l’església dels 

dominics, i com no, vam trobar amb la imatge del nostre sant, amb els mateixos atributs 

que comentàvem a la imatge anterior, trompeta i ales. 

A Equador, consideren a Sant Vicent, un àngel de l’Apocalipsi, el judici que farà deu als 

homes i les dones al final dels temps. 

 

Fig 3. Sant Vicent Ferrer a l’església de Sant Domènec a Cuenca, Equador. 



Si abans, parlàvem de la figura de Sant Vicent, com 

a símbol d’una marca de xocolata, aquí ens trobem 

al sant valencià en forma de souvenir, com un dels 

símbols de la ciutat. 
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Fig 4. Imatges de Sant Vicent a una tenda de souvenirs a Azogues, Equador. 

Ja per acabar, anem a veure, com a les dues ciutats mes importants també trobem 

imatges d’ aquest sant nostre. 

A la capital del país, QUITO, en la mateixa catedral de la ciutat, en un lloc principal del 

púlpit, tenim la figura de Sant Vicent, en este cas, com a orador, ja sense les ales i la 

trompeta. 
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Fig 5. Sant Vicent a la Catedral de Quito. Al púlpit 

Després de recórrer el centre històric colonial de Quito, vam arribar a l’església de la 

Companyia, important temple construït pels Jesuïtes. 

A l’entrada del temple, president, trobem aquesta obra de gran format, del pintor 

Alejandro Salas, datada al segle XVIII.  

Representa a Sant Vicent en el centre del quadre, per baix de Deu i els doctors de 

l’església al Judici final. 

En aquest temple, el guia, ens explicava la importància del sant en el país, contant 

inclús el miracle del xiquet de Morella, per suposat, li vam explicar nosaltres els 

miracles de la Font Santa i el dels pèsols a Teulada. 
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Fig 6. Sant Vicent al cuadre d’ Alejandro Salas, “El Judici final” del segle XVII, a 

l’esglesia de la Companyia (Jesuites) de Quito. 

A Guayaquil, l’altra ciutat important del país, tenim la Església de San Vicente Ferrer, 

fundada en 1548, i on la figura del sant es venerada en processó, tal i  com veiem en 

aquestes imatges cedides per companys equatorians. 
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Figs. 7 i següents.  Església de San Vicente Ferrer a Guayaquil. 



Per acabar parlarem de la toponímia relacionada amb Sant Vicent Ferrer. 

Al llarg de la geografia de Equador trobem diversos llocs on el nom de Sant Vicent està 

present, per exemple: 

Al Canton San Vicente, a la costa, a la regió de Manabí i de molt recent creació, 1999, 

ha adoptat com a nom, al nostre sant més universal, segons ens conten es per que les 

fonts que brollen curen a la gent i els seus habitants associaren aquesta manifestació 

amb Sant Vicent, recordem el miracle de la Font Santa de Teulada. 

A prop d’ aquest lloc trobem la coneguda com Playa San Vicente, un lloc molt turístic. 
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Fig 8. Playa de San Vicente. 

I en la zona ja mes interior, tenim San Vicente Ferrer De Palmas,  una Parròquia 
(pedania) del Cantó Sevilla de Oro a l’Azuay. 

A la zona del volcà Cotopaxí, el 5 d’abril, fan les festes de Sant Vicent Ferrer, amb 
castells pirotècnics, balls, misses i processos en honor al sant. 

Podríem seguir veient referencies a Sant Vicent Ferrer per tot el país, inclús per tota sud 

Amèrica,  per que la figura d’aquest important personatge de la història valenciana va 

arribar molt lluny, us anime a anar, conèixer aquest gran país que es Equador i visitar els 

llocs vicentins i com no les restes canyaris, inques i colonials que son impressionants. 


