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EFEMÈRIDES MANLLEUENQUES
SANT JAUME VELL
Ara que l’ermita de Sant Jaume Nou és un referent constant de les
nostres passejades, incrementades, per més inri, per la pandèmia,
valdria la pena analitzar que ens diu la història de Sant Jaume Vell,
l’ermita romànica substituïda per la de Sant Jaume Nou, precisament
a causa d’una altra pandèmia de més curt abast: el còlera morbo, a
la dècada de 1850.
La primera notícia sobre l’ermita de
Sant Jaume ens arriba de la mà de Fortià Solà de Torrelló que explica que
l’any 1267, Bernat de Sanaiàs llega
12 sous a l’ermita de Sant Jaume que
estava prop de la seva masia i que
amb tota probabilitat estava en fase de
construcció. (Fortià Solà. Homenatge a Sant
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Jaume)

En un document torellonenc del 1298
es fa constar l’existència de l’ermita
de Sant Jaume, a cura del capellà G.
del Campó. (Fortià Solà. Homenatge a Sant

Plànol de F. Pujol.

Jaume)

Arxiu Família Prat-Pujol

Plànol sobre el terreny fet per F. Pujol.

Foto: “Les masies de Manlleu”

Segons Torrent i Garriga, Jaume de Vilamuntà acaba l’ermita de Sant Jaume el 1307 sobre
un turó molt a prop de la seva
masia, a uns tres quilòmetres
de Manlleu i la ve a fer beneir
pel bisbe. (Torrent i Garriga. ManMasia de Vilamuntà.

lleu Croquis para su historia)

Com que l’ermita estava a mig camí entre Manlleu i Torelló, la gent de Torelló la tenia en molta estima. Per exemple el 1317 la propietària del mas
Reig de Torelló assignà un quartà d’oli pel manteniment de la llàntia de Sant
Jaume Vell. (Manlleu Arqueològic)
El 1392 Bernat Perafita llega 12 diners pel manteniment de Sant Jaume.
(Manlleu Arqueològic)

No tenim més notícies de l’ermita fins el 1728 quan el bisbe Ramon de Miramon en una visita pastoral, mana que es construeixin voltes de pedra sobre
l’altar de Sant Jaume Vell. Sembla que l’ermita ja estava força abandonada
en aquesta època. (Manlleu Arqueològic)

“Les masies de Manlleu”. Foto: Adrià Costa

La masia de Sant Jaume Vell i al darrere el turó de l’ermita.

El 1746 en la visita pastoral efectuada pel bisbe Manuel de Muñoz i Gil a
Sant Jaume Vell, fa suposar que les obres sobre l’altar, manades pel seu antecessor, han estat complertes. (Manlleu Arqueològic)
Però un centenar d’anys més tard, el 1854, l’ermita s’ha tornat a deteriorar
de tal manera que el bisbe Antoni Palau prohibeix la celebració de misses a
Sant Jaume Vell pel mal estat de la capella. (Manlleu Arqueològic)
L’any següent, 1855, comencen les obres d’una
nova ermita de Sant Jaume, més a prop de Manlleu, portades a terme per gent de la nostra vila,
al considerar que Sant Jaume els havia salvat de
l’epidèmia de còlera morbo que s’havia estès per la
plana. (Història de Manlleu de E.Gaja)
Sant Jaume Vell va quedar abandonada fins que va
cedir el sostre de canó de l’ermita romànica i noLa nova ermita més va quedar protegit l’altar d’on es va poder salde Sant Jaume. var la imatge d’un Sant Jaume del segle XIV que
es va guardar a la masia de sota, precisament dita
Sant Jaume Vell, masoveria de Vilamontà. (Lletres Amicals: L’ermita de Sant Jaume
de Francesc Pujol)
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SANTA MARIA

GRÀCIA

MISSES
Dilluns 9, a les 9: en acció de gràcies; Fabri Gaja Dimarts 10, a les
9. Dimecres 11, a les 9. Dijous 12,
a les 9. Divendres 13, a les 9. Dissabte 14, a les 20: Antoni, Àngela
i fill Francesc. Diumenge 15, a les
15: família Rosell Suriñach; Josep
Castells Baulenas; Pere Soler.

MISSES
Dissabte 14, a les 19. Diumenge
15, a les 11: esposos Vicenç i Montserrat; Josep Prat Jordà; a Sant Antoni; esposos Pere i Teresa.

CATEQUESI
Vàrem començar la catequesi normal, amb 9 catequistes i
uns 40 nens i nenes venint als
locals parroquials assistint a
les trobades de catequesi, però
aquesta setmana passada ho
tinguérem de parar davant les
normes que les autoritats ens
posaren. Aquesta setmana que
ve tampoc no hi haurà catequesi presencial. Esperem que
l’altra setmana podrem continuar amb normalitat. De totes
maneres també online es va
fent la catequesi.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 9, a les 19: família Pous
Vilarrasa. Dimarts 10, a les 19:
donants. Dimecres 11, a les 19: esposos Martí Puig i Montserrat Real
i fill. Dijous 12, a les 19: donants.
Divendres 13, a les 19: donants.
Dissabte 14, a les 18: donants.
Diumenge 15, a les 10: família
Pous Vilarrasa.
EXÈQUIES
Dolores Rufián García (87 anys)
C/ Montseny, 90.
Rafael Rufián García (76 anys)
Avinguda de Roma, 160.
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