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Els nostres campanars

EL CAMPANAR DE
SANTA MARIA DE MANLLEU

Un campanar o cloquer acostuma a ser una torre, que conté una o diverses
campanes, normalment associada a una església. És freqüent que el campanar surti d’un costat de l’església. També, estem habituats a veure que
alguns, sobretot en esglésies petites, no tenen forma de torre, sinó que úni-
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cament es tracta de petites estructures situades damunt la façana principal,
com per exemple els que anomenem d’espadanya. Actualment hi ha molts
campanars que en comptes de campana tenen un carilló, instrument musical
format per diverses campanes.
La finalitat dels campanars és anunciar les hores i els esdeveniments religiosos com ara pregàries, batejos, casaments i funerals, i en algun moment
de la història també s’havien utilitzat per alertar sobre perills diversos que
amenaçaven la vil·la, en aquests casos el toc de les campanes era essencial.
Quan el campanar no està relacionat amb un edifici religiós sinó civil,
com ara un ajuntament, rep també altres noms com torre de les hores o torre
civica en italià. Per extensió, de vegades s’anomenen també campanars les
torres del rellotge, tot i no tenir campanes.
El campanar de l’actual església parroquial de Santa Maria de Manlleu,
està situat a l’angle nord-est del conjunt religiós, fou construït de nova planta
a finals del segle XVIII.
Es tracta d’un element estretament lligat a l’església, res podem dir del
que havia estat en època romànica, segons F.Pujol: “l’antic devia situar-se
a la part nord de l’església, probablement al mateix lloc on se situa l’actual.
Tot i això, cal tenir en compte que mai s’han identificat vestigis de fonaments
que puguin relacionar-se amb l’existència d’un campanar de torre d’època
romànica i que podria també haver-se tractat d’un altre estructura tipus espadanya, integrada al mur de la façana de l’antiga església”.
El campanar construït en edificar-se l’església del
s. XVIII, consta de cinc cossos separats per motllures
semicirculars llises, a manera de franges horitzontals.
La base és de planta quadrada, però a partir del segon nivell és de planta poligonal. Les finestres són de
mig punt. Està coronat per una estructura molt treballada de ferro forjat. Aquest acabament no havia estat
sempre així, inicialment es rematava amb una cúpula
de rajola. Durant la guerra dels Matiners (1846-49)
es va decidir desmuntar la cúpula per instal·lar-hi un
telègraf òptic i finalment l’any 1886 fou substituïda
per l’actual estructura metàl·lica, obra del barceloní
Mariano Rifà, que li donà més esveltesa. Així també
fou substituït l’antic rellotge que només tenia una es-
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fera, per un que oferia l’hora a quatre cares amb toc de quarts i hores. També
es col·locà una campana. A la campana s’hi va fer gravar les imatges de la
Mare de Déu Assumpta, Sant Josep i Sant Jaume amb l’escut de Manlleu. El
rellotge va costar 2.850 pessetes, l’armadura de ferro, unes 1000 pessetes i la
campana de 15 o 16 quintars de pes amb un preu de 23 duros el quitar. A tota
aquesta despesa, l’Ajuntament només hi va aportar 2000 pessetes i la resta es
va recollir per subscripció pública.
L’any 1936, en plena Guerra Civil, l’església de Santa Maria fou dinamitada i quedà totalment destruïda. L’únic que es mantingué dempeus fou el
campanar i la façana.

Entre els anys 1941 i 1955 tornà a reedificar-se el temple ,segons el projecte de Josep M. Pericas, aprofitant la façana que s’havia mantingut i el
campanar. Les obres foren lentes i costoses però finalment l’agost de 1955
es van donar per enllestides. Amb la reconstrucció del temple, el campanar
tornar a sorgir esvelt i suntuós presidint el cim del turó de Dalt Vila i essent
punt de referència de tota la població. Des de fa uns anys es va rehabilitar
l’interior del campanar, amb campanes noves, per tal que es pogués visitar.
Un ascensor permet ascendir fins dalt, on es pot gaudir d’una bonica panoràmica de la ciutat.
Pilar Pous Altafaja

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 15, a les 8: família Freixa
Soldevila. Dimarts 16, a les 8. Dimecres 17, a les 8. Dijous 18, a les
8. Divendres 19, a les 8. Dissabte 20, a les 20: família Casanovas
Camprubí. Diumenge 21, a les 10:
Josep Juvanteny Riera; família Rocadenbosch. A les 12: Aurora Freixas i família.
PRIMERES COMUNIONS
Seran els dies 21 (7), 28 de maig
(13), 3 (1), 4 (12) i 11 de juny (10)
a les misses de 12. La del dissabte
dia 3 a les 8 del vespre.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 20, a les 19. Diumenge
21, a les 11: esposos Vicenç i Motserrat i Rita Codina; esposos Xavier i Maria Lluïsa.
PRIMERES COMUNIONS
Seran els dies 21 (1) i 28 de maig
(3) i 4 de juny (3).

SANT PAU
MISSES
Dilluns 15, a les 19: Isidre Crosas
i Dolors Domènech. Dimarts 16, a

les 19: per un difunt. Dimecres 17,
a les 19: germans Josep i Jaume.
Dijous 18, a les 19: pels un difunt.
Divendres 19, a les 19: Josep Galí
i família. Dissabte 20, a les 19: Josep Parramon i Maria Serra. Diumenge 21, a les 9: Joan Comellas.
A les 12: comunitat.
PROCLAMA MATRIMONIAL
Fernando Durán Alcaide amb
Montserrat Balada Gassó, ambdós
de Manlleu.
DEFUNCIONS
Pilar Farrés Capdevila (77 anys) C/
de la Pau, 107.
Agustín Martos Baltanás (63 anys)
C/ Miralles, 42.
HOSPITALITAT DE LA
MARE DE DÉU DE LOURDES
Recordem que els qui vulgueu
que la capelleta de la Mare de
Déu de Lurdes estigui a casa
vostre durant tres dies, heu
d’omplir els fulls d’inscripció
que hi ha a cada una de les parròquies, i fer-les arribar als responsables. Podeu també trucar
a l’Andreu Prat (93 851 27 56 o
al seu mòbil 636 65 15 25).
Ja comunicarem quan començarà el recorregut.

www.parroquiesmanlleu.net

