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Aquell 8 de novembre del 906, enguany farà 1111 anys, va ser un moment
molt difícil pel nostre país. La comarca estava anorreada pels invasors vinguts del sud amb el lema de la fe (creure i sotmetre’s) i l’esperança (i
tindreu el paradís de les hurís). La gent havia fugit a les muntanyes i en
prou feines quedaven una dotzena de masos -tots ells descendents de les
viles romanes- que conreaven unes poques quarteres de terra amb la vista
posada a l’horitzó per si veien venir els guerrers del sud, o els de la seva
pròpia terra que els hi feien, vergonyosament, costat, per amagar-se a les
muntanyes del Cabrerès i veure la seva propietat assolada per aquella banda de brètols, abans de tornar-hi i recomençar de nou.
Va ser el comte Guifré i, especialment, l’Església els que varen voler
retornar la pau a aquell país devastat. L’Església afegia a les virtuts de la

Fe i l’Esperança, compartides amb l’invasor, la tercera d’elles, la que resumia les altres dues: la Caritat, l’Amor en majúscules que va predicar Jesús
–estima i fes el què vulguis deia Sant Agustí- i que l’Antic Testament no
reflectia amb prou contundència.
La seva estratègia era aixecar esglésies o reconstruir-les, com en el cas
de la nostra vila, per donar aixopluc als pagesos de la rodalia. D’aquesta
manera, aquella pobra gent tenia una guia per seguir i una llei per defensar,
ben diferent de les estomacades que els hi propinaven els invasors sense
cap mena de reserva. Poc a poc, els néts o els besnéts dels que havien fugit
a les muntanyes dels Pirineus on ja hi havia “overbooking”, tornaren a
artigar les terres de la comarca, bastiren nous masos i s’agruparen sota la
protecció espiritual del mossèn de l’església. També en vingueren d’altres,
aliens a la comarca, potser, fins i tot, descendents dels invasors. Tots ells
formaren l’entramat de viles que han constituït l’espina dorsal de la nostra
Catalunya actual.
El 8 de novembre del 906 va néixer Manlleu. No hi ha cap document
que esmenti el nom que rebia aquell tros del terra dels osonencs, situat
una mica més enllà de la vila de Roda, de gran importància històrica a
l’època dels ibers i dels visigots, i al nord de la ciutat d’Ausa, la capital
de la comarca, de la qual només quedava un barri (vicus) reconstruït pel
comte Guifré. El nostre llogarret, aquell que delimita, amb exactitud, l’acta
fundacional de Santa Maria, va rebre molts noms abans d’arribar al que tenim ara. Uns quants exemples varen ser: Mausoleu – en l’acte fundacional,
esmentant el lloc del primitiu temple; Maucedo –en la versió dels dominics
de Tremp-; Mesleolo –en un altre punt de l’acte fundacional; Mesleo –en
un document de l’any 1000-; Meseleo –en un altre del 1053-; fins arribar
al de Manlleu d’avui dia i sobre el que cap historiador es posa d’acord en
encertar l’origen del nom.
L’Església va protegir els pagesos de les escomeses dels nous amos,
sovint violents i arbitraris, amb la llei de la pau i la treva ideada pel gran
Abat Oliba. Alguns d’aquets pagesos, amenaçats pels senyors del Castell de Manlleu, es varen atansar a la sagrera del temple de Santa Maria
per la protecció que els hi donava la nova llei de pau i treva adoptada

per l’església. Així nasqueren els primers carrers de la nostra vila sota
l’ombra protectora del temple, els carrers de Sant Higini i el de Malla,
avui desapareguts al reconstruir l’església cremada i aterrada durant la
guerra civil.
La vila va anar creixent, primer amb parsimònia com correspon a un poble merament agrícola fins esclatar l’any 1840 amb la construcció del Canal Industrial, veritable joia de la nostra vila, que la va fer sobresortir com
a capdavantera de la indústria, captant primer, els fadristerns i els mossos
de la comarca, per continuar, ja en el segle XX, amb gent d’altres regions.
L’Església hi va posar moltes millores socials per apaivagar l’avarícia dels
nous senyors, aquesta vegada amb les fàbriques a la mà, enlloc de les espases. Només cal recordar la fundació de la Caixa d’Estalvis de Manlleu, els
col·legis del Carme, per a noies, i del Sagrat Cor, per a nois, l’Hospital de
Sant Jaume, el Patronat de Formació Professional, i tantes organitzacions
sense ànims de lucre com les Conferències de Sant Vicens de Paul, el Rober
de la Sagrada Família, Càritas i moltes d’altres, creades, sempre, en funció
de les necessitats dels més pobres.
I el temple de Santa Maria ha anat protegint els veïns de Manlleu durant
aquests 1111 anys, a vegades amb més convicció, altres, s’ha de reconèixer,
errant en les seves decisions. El temple ha passat per moments difícils com
quan va estar sotmès als dominics de Tremp per tenir el monestir agustinià
en plena decadència; o quan va haver de fer front a la invasió dels francesos durant la guerra de la Independència, moment en que va ser espoliat;
o quan va veure la vila cremada pel ferotge Comte d’España, l’any 1839;
més dolorosa va ser la profanació, la crema d’imatges, i l’enderrocament
del temple durant la guerra civil. Però se n’ha sortit sempre i acull a tots
aquells fidels i els desvalguts que li demanen auxili, practicant com a lema
fonamental la doctrina de l’amor predicada per Jesús.
Avui, quan el país passa per moments tan difícils, ha de ser llum i guia
per tots aquells que busquen el diàleg i l’acord, fugint de la violència i
l’arbitrarietat que alguns altres busquen a l’hora imposar les seves idees.
Bernat Prat

SANTA MARIA
MISSES
A partir d’aquest dilluns la missa
de les 8 del matí serà a la capella
de les germanes Vedrunes.
Dilluns 6, a les 8: en acció de gràcies. Dimarts 7, a les 8: Dolors Arisa
Coll. Dimecres 8, a les 8 . Dijous
9, a les 8: esposos Puntí Carrera.
Divendres 10, a les 8. Dissabte 11,
a les 20: família Roca Prat. Diumenge 12, a les 10: família Grau
Corbatera i Comas; Carme Canal.
A les 12: Josep Castells Baulenas;
Àngela Baroy (1r aniv.).
PREPARACIÓ BAPTISMES
Dissabte dia 11, a les 11 del matí.
COL·LECTES DEL MES D’OCTUBRE
Dia 1: 391,86. Dia 8: 203,34. Dia
15: 186,59. Dia 22, DOMUND:
col.lecta, residència i donatius:
1.024,93. Escola El Carme Vedruna 512,83. Total 1.537,76. Dia 29:
223,72.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 11, a les 19: Pere i Àngela; família Aulina – Anglada; Josep
Prat Jordà; Gna. Montserrat Font.
Diumenge 12, a les 11: esposos
Víctor i Guadalupe i fills; ànimes.

CONSELL PARROQUIAL
Reunió del Consell Parroquial el
dimarts dia 7, a les 9 del vespre
al Casal.
COL·LECTES DEL MES D’OCTUBRE
Dia 1: 166,37. Dia 8: 116,55. Dia
15: 168,07. Dia 22, DOMUND:
396,58. Dia 29: 152,59.

SANT PAU
MISSES
El dia de Tots Sants Mn.
Jordi es trencava el fèmur
i ara està ingressat a Vic.
De moment queden suprimides totes les misses dels
dies feiners, inclús les dels
dissabtes. Ja veurem com es
podran anar celebrant les
misses o les Celebracions de
la Paraula els diumenges.
Ja us tindrem informats.
De moment aquest diumenge dia 4, a les 9 del matí:
missa i a les 12: Celebració
de la Paraula.
DEFUNCIONS
Josep Llimós Malats (91 anys)
Mas El Dulcet.
Pepeta Roma Sala (86 anys) C/
Sant Pere,48.

