
&ixa de ienir la sm &da: mi ti11 de "el almirante delas Indias", intaessant-se per 
l m ~ ~ - ~ y ?  

El mm d'aquwt sani italia ja apareu catalaniw dts de 1651 en el Mmd & 
Nowk Ardits o Dietmi de PAntic Conseil Barcelonl. 

PeraRoensdoIqoeelsSanMaLrca<alans(deCartesF~,Edi~~laHot- 
miga de Oro, i de Bmabé D a h u ,  & les Publicacions & i'Abadia de MonWnat) 
igncuin aquesta eatalanilzaci6 i p d i n  de sant Nicolau de Tolmtino. 

En la Oran EnciclopMis Ca- eI sant no té entrada propia: (en la segona 
edici6) 6s memionat dins Toleníino com sant Nicolau de Tolentino, 

La W a  del sant Cs el 10 & setembre, i en molts anys apereix en el Dietmi que 
aqueU dia sls cpwUers mb les WPislgnies amsulars mven a oir missa i pegar al 
santa la cqaüa de q& didispova al mvent de Sant Agusti. 

Diu i'anoiaci6 de1 24 de maig & 1651 que els senyoís consellers anmn a pegar 
perqd pel seu mil& i el de Manla SanIissima wlguésmillaar del mtegi &la ptsta 
ia ciutat. 1 afegeu "Nota que per in-6 &l glorids pan san; Nicolau de ToienII 
moites person*r form desüimades &l dit mal després de ser encoatirdes, i obrb dit 
mnt gkni6s mdts i divtrsos tniracIes amb diversea persones." 

Alhament. coaeixem d'aquest sant dos goig8 (que n?produXm). pmcedents de la 
c d . l d 6  de Prancese R i i  h d ,  de Barcelona, un de cap al& 1870 i I'altra de 
1889, on llegir el seu nom catalanht. 

Han confegit aquesta mia amb l'inient que eis autors &ls Ssntaals i de la Gran 
 catalana, en íbhires ediciis respectin la caiaianiaaci6 d'aqucst nom, 
tant com ho facin amb ei nom de tants d'alües sants estnmgm, amb q& snun con- 
segocnts amb la histdria de la &voci6 de san; Nicdau de Toienti a casa mira. 


