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Patrimoni
Les marededéus trobades
a les comarques de Girona
Àngel Rodríguez

Vilagran

Gravat de la Mare de Déu de les Olletes,
a Sant Privat d'en Bas.

Quan llegim la història dels santuaris I
temples dedicats a la Mare de Déu,
sovint ens sorprèn ei relat de la troballa
d'una imatge que significà l'inici de la
devoció en aquell lloc i la fundació d'un
temple. Aquesta lectura, avui, en un
món tan tecnològic i laic, se'ns fa
sorprenent i quasi increïble, deixant de
banda les creences de cadascú.
Normalment sol ser un pastor 0 una
pastora qui troba una escultura de la
Mare de Déu i, moltes vegades, és un
toro qui ií indica on està amagada. El
brau fa de pont entre la humanitat i la
divinitat. No ens ha d'estranyar que, a la
ciutat d'Olot, la patrona sigui la Mare de
Déu del Tura, ja que antigament així
anomenaven un bou 0 un toro.
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Normalment les imatges són descobertes
per un pastor o una pastora en una font, en una cova^
a dalt d'un arbre o amagades sota terra

primera part de la crònica és la troballa.
La segona presenta dues possibiHtats:
1. La imatge es queda en el Uoc
sagrat. El pastor o la pastora decideix
donar a conèixer la revelació al poble
més proper. Els habitants hi acudeixen
ràpidament en processó i decideixen
erigir-hi un temple per a la seva veneració. T e n i m els casos de N ú r i a
(Queralbs), la Mare de Déu de les
Salines (Maçanet de Cabrenys), de les
Olletes (Sant Privat d'en Bas) o de
l'Om (Ventalló).

Una crònica
Ho iJegim en el llibre Jardhi de Maria
plantado eti el Prindpado de Catalunya, de
Narcís Camós: «Era en el lugar dondc
hoy esta la capilla, Ueno de àrboles, no
obstante que no eni muy àspero. aunque rodeado de inontes, y apjrtado del
concurso de la Villa, que en .iquella
ocasión tetiía su sitio mas lejos. y era
muy pequem, por lo cual qucdaba este
lugar como bosque. Sucedió pues. que
saliendo un toro de la dicha casa, se flie
a dicho lugar niuchas veces, dando él
"luchas senas, y hacieudo extraordinanos bramidos: con que se manifesto aquel tan grande tesoro, que en el
i^scaba escondido: volviéndose aquel
^"gar de espeso bosque, ameno Jar•^ín, pues luego se le edifico allí
nusmo, y de aquí se vino a poblar de
niuchos habicantes, hasta, que llego al
estado que tiene, siendo hoy una de
'as mcjores viUas de Cacaluna. | , . . |
teniendo dentro de si esta tan devota
capilla, la cual antes de pasar mucho
Ciempo, después de la Irnagen, fue
hecha iglesia parroquial (...]».
La crònica del pare dominic Narcís Camós no explicita qui va recollir
^uella ima^e; simplement diu que el
Coro la va trobar a terra d'aquell bosc
on avui hi ha el santuari. L'animal, això
s>, procedia del mas Caritat d'Olot.
Les imatges trobades p o d e n
aparèixer en diversos indrets: en una
font (Mare de Déu de Mogrony), en
"na cova (Mare de Déu de les Salines)
a dalt d ' u n om (Mare de D é u de
Om) o simplement, con^ hem vist, a
terra (Mare de Déu del Tura).
A vegades, la troballa té lloc grà^^^t^s a fets sobrenaturals, com l'apari*^ió de llums misterioses (els Àngels),
una nevada (Mare de D é u de les
Neus, a Santa Afra) o la revelació
d'un àngel (Núria).
A les comarques de Girona, en
^'guns casos les marededéus trobades

«Per esta disposició
vos venera Maçanet
en les Salines Uoc fred,
on, segons la tradició,
vos descobrí quan fou l'hora
un toro amb ses banyes fines».
{Goigs a la Mare de Déu de les Salines)
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Mare de Déu de lOm, a Ventalló

ho han estat gràcies a la intercessió de
bous o toros, acompanyats quasi sempre de pastors o pastores; en altres
comarques, en canvi, els protagonistes
han estat xais o ocells, o fms i tot lleons, en aquest últim cas al santuan de
la Mare de Déu de Puig l'Agulla, en
el terme municipal de Vilalleons
(Osona). C o m es pot endevinar, el
topònim hi va ajudar.
L'estructura d'una crònica
Què passa un cop la imatge és «revelada»? Totes les narracions de les troballes de les imatges tenen una mateixa
estructura, un mateix patró que els
cronistes que expliquen la devoció i/o
fiíndació d'un santuari han estirat niés
o menys, segons els ha interessat. La

2. La imatge és portada al poble
però retorna miraculosament al lloc
sagrat. En aquest cas. la imatge pot
desaparèixer misteriosament del sarró
del pastor o de la pastora mentre és
transportada cap al poble, o bé després
d'haver estat tota la nit a l'església
parroquial, en un altar apte per a la
seva veneració. Tot i que a les nostres
comarques no es coneixen exemples
clars que una escultura mariana s'hagi
«comportat» d'aquesta manera, sí que
la devoció popular i la tradició parlen
en alguns temples del «miracle de les
eines». En tenim dos casos: els Arcs i
el Mont.
S'explica que a la Mare de Déu
dels Arcs (Santa Pau) es va decidir, en
una primera instància, edificar la capella per acollir els pelegrins uns metres
enllà d'on havia estat trobada la imatge, pel fet de ser més a prop del camí
ral i trobar-se en un lloc més vistós.
Resultava, però, que cada vegada que
els treballadors enllestien una part de
l'obra, l'endemà havien d'anar a buscar les eines al Uoc on havia estat descoberta l'escultura. Aquesta tbgida de
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les eines Vii deixar entreveure a lots els
feligresos de la vall que la Mare de
Déu volia ser venerada en el lloc on
realment havia estat trobada. Segons la
creença, la imatge fou descoberta per
uns bous del mas Planadevall que bramaven de tornia exagerada davant
d'unes bardisses. La pastoreta del mas
que els guardava s'hi va acostar i trobà
la imatge a l'interior d'una cova,
e n t r e m i g d'unes pedres en forma
d'arc. Alguns donen més veracitat a
aquesta tradició i afirmen que el mas
Teixidor, situat al pla dels Arcs, procedeix d'aquest intent de construcció,
ja que una de les seves parets és més
gruixuda que les altres.
Al santuari de la Mare de Déu del
Mont (Albanyà), el temple hauria
estat engit al pla de SoUs, situat entre
l'abadia i Tactual temple. S'explica
que un monjo del monestir de Sous
tingué un somni en el qual se li manava construir una ermita en honor a la
Verge. L'endemà mateix començaren
les obres, però vet aquí que, al dia
següent, quan els treballadors van tornar en aquell lloc per continuar la
feina, s'adonaren que les eines havien
desaparegut. Després de buscar-les
durant força estona, les trobaren al
cim de la muntanya, Aquest fet es
tomà a repetir l'endemà, i l'abat decidí, finalment, que es fessin les obres
«allà on la Mare de Déu volia».
En alguns casos, un cop s'ha trobat la imatge, aquesta mostra la seva
gratitud amb un miracle o fet prodigiós. Tenim el cas de la Mare de Déu
de r O m , on la Verge retornà la parla a
una noia muda de can Parramon de
Ventalló mentre pasturava la bouada
en els prats de Pelacalç, parròquia
unida avui a la de Montiró, en el
municipi de Ventalló. La pastoreta va
trobar aquella imatge damunt la soca
d'un om mentre buscava un bou que
s'havia escapat, i la marededéu va
informar a la noia que trobaria l'animal
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La deessa
Isisamb
el seu
Homs
ala falda.

a l'establia un cop tomés a casa. Un
cop hi va arribar amb el ramat, els
pares li feren senyes per advertir-li que
hi faltava un bou. La pastoreta. tota
emocionada, els digué que ja era a la
quadra. S'explica que a partir d'aleshores s'erigí l'ermita com a agraïment en
el mateix lloc on la imatge va «parlar».
Li tenen tanta estima, en aquesta zona
de l'Empordà, que fins i tot li han
dedicat una sardana: Marc de Deu de
l'Om, palroim de l'Empordà.
Un altre cas el tenim a Mogrony
(Gombrèn). L'aigua de la font situada
davant mateix d'on uns bous van trobar la imatge enterrada va començar a
tenir propietats tel·lúriques. Fou
coneguda, i encara ho és, com la font
de la Llet. Es diu que proporciona llet
materna a les mares que en tenen
mancança si es renten els pits amb
l'aigua de la tont.
«En [o lloc on sou trobada
oïu sempre els afligits;
a la dona llastimada
la curau de mal de pits;
amb l'aigua té llet cobrada
de la font; si en vós confia;
de Mogrony intitulada
socorreu-nos ni i dia.»
{dn^s a la Mare de Déu de Míti^rony)
La figura del pastor
i el perquè d'estar enterades

Es probable que en més d'una ocasió
les imatges s'haguessin hagut d'amagar
per por que fossin profanades per les

invasions. Si així fóra, es creu que
hauria estat entre els segles XH i XIII,
amb la presència dels càtar; a Catalunya, i rarament molt abans, per la
invasió dels sarraïns.
El sagrat - l a Mare de Déu— es
manifesta majoritàriament en coves, el
primer lloc on va viure l'home. T é
com a mitjancers el pastor -que, lluny
dels llocs urbans i en plena natura, pot
tenir un contacte més directe amb la
manifestació- i, en alguns casos, el
toro, un animal fort que queda amansit pel fet. Apareix en llocs apartats i
en indrets que poden ser considerats
tel·líirics, com ara una font. Al pastor
o pastora li és recompensada la seva
humilitat amb la troballa de la imatge,
La figura del toro

Per q u è trobem aquest animal en
moltes narracions de marededeiïs trobades? La fe mou muntanyes, i hom
pot arribar a creure que una imatge ha
estat trobada per un toro. Ara bé, un
estudi etíiogràfic d'aquestes narracions
condueix a pensar que tenen un origen antropològic, de la mitologia,
d'antics cultes pagans, que ei cristianisme s'ha fet seus.
Gravat de la Mare
de Déu del Tura,a Olot
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La intervenció freqüent d'un toro en el descobriment
de les marededéus sembla tenir l'origen en
antics cultes pagans que el cristianisme va fer seus

En l'anciguitac el toro havia estat
el símbol de la procreació, de la vida,
el principi de la natura i fins i tot de la
inimortalitat, de manera que s'adoraven déus representats per toros, com
Apis a Egipte. El culte d'Apis es va
fusionar amb el d'Üsins. que, juntament amb la seva gennana i esposa
'sis, va gaudir de la veneració més
important a Egipte. Isis era la deessa
^^ la procreació i del naixement. Es
va convertir en la deessa que governava el cel i la terra, i ta que donava la
vida i la mort, El temple més important q u e se li va dedicar, aixecat
enmig del Nil. a l'illa de Philae. es va
niantenir actiu fins a mitjan segle VI
dC. El seu culte era tan important que
es va difondre a Grècia i Roma i. en
poc temps, a tots els dominis romans
(s. III aC). Isis és representada amb
dues banyes al cap que emmarquen la
lluna, asseguda en un tron amb el seu
fill Homs als braços; una iconografia
que ens recorda perfectament la Mare
de Déu i el Nen Jesús.
Una altra deessa que cal tenir en
compte és Cibeles, la posterior personificació de Rea, considerada la mare
dels déus per haver engendrat Zeus,
El culte a Cibeles té el seu origen a
Prigia, regió de l'antiga Àsia Menor,
Efa considerada la Gran Mare. la
deessa de la naturalesa i deLs cultius. A
"'Onu, la seva veneració va ser introduïda l'any 2(14 aC. A la primera meitat del segle 111 dC s'organitzaven
"nes cerimònies per entrar a formar
part del seu culte que consistien a
batejar-se amb sang de toro i de xais.
^ ' seu arbre preferit era el roure. Va
tenir un fill, Atis, que morí i ressuscità
^n 25 de març, el mateix dia que
' Església catòlica celebra la festa de
' Anunciació del Senyor.
Tant el culte d'Isis com cl de
Cibeles es van difondre per tot Europa, i a les nostres terres se'ls van aixe'-ar diferents santuaris. En tots dos

El Mas Planadevall, a Santa Pau.

casos aparei.\ la figura del toro. La
relació amb la Verge M.iria. pel que
fa a iconografia i atributs, és p.ilpablc.
Es creu que el culte a la M.ire de
Déu en alguns d'aquests temples va
suplantar els de Cibeles o Isis.
La fe, com dèiem al principi, ens
pot fer creure realnieïu que un toro
hagi pogut trobar una escultura de la
Mare de Déu. El dubte comença a
plantejar-se quan hom es preginita per
què passa taiites vegades en tants santuaris, i sempre és un toro i no un altre
animal. Es per això que el més lògic,
per donar un senrit coherent i científic
a aquest tipus de narracions, és creure
que qui va difondre en un principi
que un toro havia trobat una imatge
de la Mare de Déu tenia coneixements
d'aquests antics cultes pagans, o s'ajudava d'idees procedents d'aquestes creences. Hi ha qui creu també que la
figura del toro s'introduïa per retre
homenatge a l'evangelista Lluc. que v.i
ser qui més va escnure sobre Maria en
els evangelis i, curiosament, el símbol
del qual és un toro.
D'altra banda, cl fet que una
imatge decideixi mostrar-se a la
humanitat a dalt d'un om. com en cl
cas de Montiró. tampoc no ens ha
d'estranyar. Tant l'om com el roure

—arbre preferit també per la Mare de
Déu— simbolitzaven en les antigues
cultures paganes la ttirtalesa i la perdurabilitat. L'oni era curiosament
l'arbre del déu Mercuri -la versió
romana del déu grec H c r m e s - . cl
que fil d'intermediari entre el món
terrenal 1 respiritual.
La finalitat d'aquestes narracions.
El pare Narcís Camós

Moltes vegades els cronistes, i en
especial el parc Camós, es van servir
d'aquestes narracions per donar un
sentit a la història del s,intuari. Quan
no se'n sap l'origen cert. la crònica de
la marededéu trobada es converteix
en una mena d"explicació de la història. Ai.\í es maten dos pardals d"un
tret. D ' u n a banda, s'aconsegueix.
«explicar» l'origen del temple i. de
l'altra. commoure el lector. A més,
també hi ha la picaresca de poder
convertir el santuari en més anric del
que realment és. En alguns temples no
s'especifica en cap moment quan va
ocórrer la troballa; en altres, sí. Al
Vilar de Blanes se sap el dia, mes i
any: fou el 5 d'agost del UH2, que
coincideix amb la festivitat de la Mare
de Déu de les Neus.
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Cova on va ser trobada la imatge de la Mare de Déu de les Salines,

El pare Camós va ser el gran proseva obra han begut historiadors o
pagador d'aquestes narracions. Ho va
periodistes per ampliar el coneixefer a través de la seva obra Jardin de
ment de la trajectòria d'un santuari en
Maria plantada en ei Prindpado de Caiael decurs dels temps. A la diòcesi de
lufia, publicada per primera vegada
Girona tenim dos llibres sobre la
l'any 1657 a Barcelona, reimpresa desdevoció de la Mare de Déu: Girona,
prés a Girona el 1772 i de nou a BarBisbat marià (1954), de Lluís Constans,
celona el 1949. Si el títol ja el trobem
i Maria ah santuaris del Bisbal de Girona
prou poètic, el subtítol no deixa de ser
(199H 1 20(14), d'Àngel Rodríguez.
ben melós: enriqueddo con muchas imàgeNo es pot oblidar tampoc la gran obra
nes de esla celestial senora; que como plan- de mossèn Joan Carreras i Pera: GHI'ÍJ
tas divinas descubrió en él milagrosamente para visitar los santuarios marianes de
el Cielo, y adomado con tanta muchedumCataluna (1988), amb un ampli apartat
hre de Templos, y capillas dedicadas a su destinat als de casa nostra.
Sarttísimo nombre que sort entre todas mil
Entre els gironins que han escrit
treinta y f'ï'í· L'obra és un gran treball
obres genèriques sobre santuaris, dedietnogràfic, digne de ser consultat.
cats o no a Maria, trobem Mn. Salvador Batalla, amb Santuarios. Guia de
Narcís Camós va néixer a la ciuturismo Y perej^rinación (2002), que
tat de Girona i va professar a l'orde
inclou els temples més visitats a l'Estat
dels dominics. Tot i que va passar uns
espanyol, i Mn. Josep Maria Marquès,
anys en el convent de Girona, sembla
autor <y Ermites i santuaris de la diòcesi de
que gran part de la seva activitat com
Girona (2000).
a religiós la va desenvolupar en el
convent de Barcelona, com a sagristà
major i mestre de novicis. Va morir
Marededéus trobades «sense toro»
en el convent de Santa Caterina de
Barcelona el 4 de març de 1664. La
Però no sempre ha estat el toro el desseva devoció vers la Mare de Déu el
cobridor d'miatges marianes. Hi ha
va portar a visitar les esglésies, temples
casos en què la troballa ha obeït a
i oratoris més importants de Catalualtres causes, sempre segons tradicions
nya durant tres anys, del 1651 al 1653.
populars. Vegem-ne alguns exemples.
Van ser tres anys intensos escoltant
Al santuari de la Mare de Déu
devots i veins, llegint... i això que en
dels Àngels {Sant Martí Vell), durant
aquell temps no hi havia els mitjans de
diversos dissabtes al vespre els veïns de
comunicació d'avui. Va anar recopiles masies veien unes llums misterioses
lant la història, la devoció popular i les
al cim del puig Alt o Pujols (lloc on
tradicions. La seva aportació a l'etnoavui hi ha el temple). U n dia van
grafia mariana no té preu. D'ell i de la
decidir pujar-hi per esbrinar què pas-
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sava. Sorpresos, es van adonar que,
enmig de les ruïnes d'una capella, hi
havia una tela amb una imatge pintada
de la Mare de Déu amb el Nen Jesús
als braços i un àngel a cada costat.
Juntament amb aquest teixit, trobaren
una petita escultura de la Mare de
Déu. Des de temps immemorials, era
costum encendre una foguera cada
dissabte a la tarda a fí de recordar-ho.
E! fet va passar l'any 1409, i fixem-nos
que la narració ja ens indica l'existència d'un antic temple, possiblement
dedicat a Maria. Precisament és coneguda una antiga tradició, narrada
també per Jaume Marquès i Casanovas a Historia del Santuario de Nuestra
Sehora de los Anj^eies (1946), la qual
explica que el primitiu temple hauria
estat fundat per un capellà anomenat
Esteve que va ser expulsat de Jerusalem. El religiós hauna fugit després de
la crucifixió de Jesús en companyia de
sant Llàtzer, santa Maria Magdalena i
santa Marta en una barca anib rumb
desconegut. El mar els va fer desembarcar a Marsella, on van predicar la
bona nova de Jesús; tots menys el
mateix Esteve, a qui «l'Esperit de
Déu» portà fins a la muntanya dels
Àngels, on fundà una petita ermita.
A Núria, un cavaller de n o m
Aniadeu, que provenia de Dalmàcia,
va ser alertat en somnis per un àngel
de l'existència d'una imatge de la
Mare de Déu a l'interior d'una roca.
Ho va fer saber als pastors de la vall i
aquests van excavar la roca fins a trobar una imatge de la Vet^e, una campana i una olla. C o m ais Àngels, la
veu popular no en té prou a m b
aquesta crònica datada del 1074: fa
recular més la història i hi afegeix que
l'escultura havia estat propietat de sant
Gil, un ermità francès que hauria arribat a Núria al segle VIU i que hauna
amagat la marededéu a l'interior de la
pedra amb motiu d'aIgLma fugida.
A Sant Pnvat d'en Bas, camí del
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Quan no se sap del cert Torigen d'un santuari,
la crònica de la imatge que s'hi va trobar es
converteix en una explicació de la seva història

Puigsacalm, hi ha un petit casal tnarià
enmig de la natura; es tracta del santuari de la Mare de Déu de les OUetes. Segons la tradició, la història
arrenca quan al segle XVI els tnonjos
de l'ermita de Sant Corneli (avui
Santa Magdalena) van marxar del
monestir i amagaren en uns forats de
la roca, on hi ha actualment el temple,
una imatge de la Mare de D é u ,
Aquells forats tenien la fomia d'olles
petites, i d'aquí va venir el nom de
l'advocació. Anys més tard. la imatge
va ser trobada i es construí un petit
oratori. El 1855 es va perforar la
immensa roca per fer-hi un estatge
més gran, inaugurat el 1895 i restaurat
el 1995. La crònica no assenyala en
cap moment per qui va ser trobada la
iniatge de la Verge, si per un pastor.
una pastora... És invocada especialment contru la febre i l'artrosi i per b
bona salut del bestiar.
Al santuari de Santa Afra (Ginestar) es venera també la Mare de Déu
de les Neus. La crònica parla d'una
pastora de Ginestar que, mentre guardava el seu petit ramat, veié, un 5
d'agost, una clapa de neu a l'hort del
santuari. Estranyada, ho feu saber als
habitants dels masos veïns, que quan hi
anaren trobaren enterrada una escultura de la Mare de Déu. La data d'aquesta troballa es desconeix. Aquesta narració ens rccürtla una tradició semblant i
niolt popular de Roma ambientada en
el segle IV i que significà l'origen de la
basíhca de Santa Maria la Major, la
primera església edificada a Roma en
honora Maria.
També a Rocacorba (Canet
d Adri), tot i que la capella forma part
de l'antic castell que hi havia, es diu
9ue la imatge va ser trobada en una
petita cova a prop del santuari.
Mossèn Joan Carreras i Fera. en cl seu
Uibre, la situa a 400 metres d'on és
avui el temple, Tampoc no queda clar
qui la va trobar.

Erigits sense imatges trobades

Altres santuaris o emiites de les nostres comarques van ser erigits per diferents causes: per prometences (el
CoUell, el Far), per traclar-se ja d'antigues esglésies o oratoris de castells
{Argimon. el Cos, Farners), per la
decisió de persones de viure-hi de
fonna eremítica (Font de la Salut de
Sant Feliu de Pallerols, Esperança de
Cruïlles o la Salut de Terrades) o fins i
tot, i segons la tradició, per haver
guanyat una batalla {el Camp a G a m gueila). També hi ha santuaris que
havien estat monestirs, com el de la
Mare de Déu del Crioll.
U n cas curiós és el de la font
Santa a Jafre, Diu la crònica popular
que un divendres del mes de novembre de 1460 un pagès del p o b l e .
Miquel Castelló, llaurava el seu camp
i se li va acostar un jove desconegut
d'uns 23 anys. Aquest el va informar
que una de les fonts del poble antigament havia tingut la propietat de
curar, però que l'havia perduda pel
p o c respecte de les persones del
poble, que hi anaven a rentar la roba
o abeurar els cavalls, El misteriós jove
instà al pagès que s'hi posés una tanca
per aprofitar l'aigua que en brollava,
que es tomés a venerar i a santificar, i
li assegurà q u e , un cop fet això,
aquella aigua recuperaria les seves
virtuts. El pagès r à p i d a m e n t h o
explicà al rector del poble, el qual ho
féu saber als feligresos en l'homilia de
la missa del diumenge. El 25 de juny
de 1461 es va decidir aixecar un
temple per acollir els molts devots
que acudien a la font.
Per altra banda, al Collell tenim
l'única aparició de la Mare de Déu a
les comarques de Girona. Aquesta es
va aparèixer, diu la tradició, a un piadós feligrès de la parròquia del T o m .
anomenat Miquel Noguer, que anava
a caçar cada dia ajiib la seva ballesta
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Una de les primeres pàgines
de l'obra Jarúin de Maria plantada
en el Principado de Catalufia.

pels entorns del santuari. Abans de
tomar a casa seva, s'agenollava davant
la porta de la capella i destinava un
temps a la pregària. Un dissabte, el 25
d'octubre de 1483. s'obrí la porta i se
li aparegué la Mare de Déu, que li
pregà la regeneració del temple. El
Collell feia 30 anys que estava tancat.
L'aparició fou com una nova erecció
del temple, per la gran devoció que va
despertar a la comarca.
Els aplecs

La majoria de temples de marededéus
trobades celebren la seva festivitat el 8
de setembre, el diumenge abans o bé
el diumenge després, coincidint amb la
celebració de la nativitat de Maria. Hi
ha, però, algunes excepcions: les Salines (diumenge després del 1S de maig
i primer diumenge d'agost), el Vilar
(dimarts de Pasqua i últim diumenge
d'octubre) o l'Om (15 d'agost).
Àngel Rodríguez Vilagran és periodista.

