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Procedir
cristianament
El fet de disposar d’un curull Arxiu Parroquial i temps per dedicar-hi a conèixer el seu contingut, és molta la informació i referències que s’hi poden
trobar i que amb més o menys grau, com és ara el cas, fins i tot ens pot
donar motiu a la reflexió. Els principals trets de la història manlleuenca han
estat prou descrits i analitzats pels historiadors, però també són moltes les
vivències que el pas del temps ha oblidat. La referència trobada, escrita fa
75 anys, recull un lamentable succés que havia tingut lloc a l’ últim terç del
segle dinovè. Malgrat que el relat al qual volem referir-nos correspon a un
fet luctuós, creiem adient esmentar-lo. L’hem trobat casualment en el «Full
Dominical» número 933, de l’any 1948, i del qual també se’n va fer ressò,
encara que en menys detall, l’Esteve Gaja en el seu llibres, El Manlleu del
segle XIX.
La referència del fet ens porta a finals de juliol de l’any 1876, just a finals
de la tercera guerra carlista, la qual va tenir una durada de quatre anys. Havia arribat a Manlleu un regiment governamental on es va quedar un temps
allotjat. Comandava aquest regiment el que més tard seria el general Weyler,
militar prou conegut a Manlleu, i encara que ara no ve al cas, l’any 1911
l’Ajuntament Manlleuenc el nomenava fill adoptiu a títol pòstum i li dedicava una projectada via pública que s’havia de nominar “Avinguda del Marques de Tenerife” titularitat que el general ostentava.

El detall dels fets als quals volem referir-nos ens situen al segon dia de
la Festa Major de Manlleu de l’any 1876 i és el següent: En aquells temps
al carrer de Pont i havia un hostal on era habitual la presencia de clients fent
tertúlia, i entre els quals també hi havia soldats de l’esmentat regiment. Dos
dels soldats alla presents s’entretenien de forma improcedent manipulant un
dels fusells, de tal manera que aquest es disparar en el precís moment que
les dues filles de l’hostal entraven, i una d’elles, la Maria, va ser ferida mortalment. Cal suposar la consternació que el fet va causar entre els vilatans i,
informat el general Weyler del tant lamentable succés motivat per la imprudència dels dos soldats, va voler identificar-los, però donada la improvisació
del fet, ningú amb certesa era capaç de fer-ho, i menys encara, amb la tropa
formada i amb el mateix uniforme. No va tardar a córrer la veu que la mare
de la difunta era qui els podia identificar i a ella va recórrer el militar responsable de la tropa, exposant-li que no volia deixar sense càstig el lamentable
succés. La mare, Angela Costa Munt, popularment coneguda a Manlleu per
l’Angeleta de can Viladrau, amb una enteresa exemplar, tot i tenint en compte la situació en que es devia trobar, li va respondre: “Senyor, la meva filla ja
és morta i sols només cal encomanar-la a Déu, per tant, sí convingues, amb

aquest mateix davantal que porto amagaria als dos soldats perquè no els hi
passes res.”
La crònica del sepeli de la jove Maria ens diu que el seu traspàs va ser
profundament sentit per tot el veïnatge i mol especialment la cristiana actitud
de la mare en vers els dos responsables. A l’acta dels funerals al temple parroquial va ser insuficient per encabir els assistents, a més de la majoria dels
manlleuencs també hi era present tota la tropa allotjada a Manlleu amb el seu
cap responsable. No caldria afegir-hi, encara que no ho esmenti amb detall
la crònica, que el cristià procedir de la mare va ser elogiosament comentat a
l’homilia del mossèn. El record d’aquest lamentable succés va perdurar molt
de temps entre els manlleuencs.
Tot i que ara ja no hi és, durant mols anys, al nínxol on va ser enterrada la
jove manlleuenca, hi havia el següent epitafi:
“Aqui descansan los restos mortales
de la malograda joven Maria Sellas
Costa, fallecida a los 21 años de su
edad, a causa de un balazo que la
hirió de muerte al entrar en su casa,
el dia 16 de Agosto de 1875. R.P.E.
Àlex Roca

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 23, a les 9: Climent Coll i
filla Marion Dimarts 24, a les 9:
Montserrat Pallàs i Rosa M. Franquesa. Dimecres 25, a les 9. Dijous 26, a les 9; Montserrat Pallàs
i Rosa M. Franquesa. Divendres
27, a les 9. Dissabte 28, a les 20.

Diumenge 29, primer diumenge
d’Advent, a les 12: Pere Masramon i Mercè Serra; Josep Arimany Salada.
CONSELL PARROQUIAL
Teníem prevista una reunió el dijous dia 26, de moment l’aplacem,
però mirarem de trobar-nos abans
de Nadal, ja ho avisarem.

FULL PARROQUIAL
Els que tenen cura del nostre Full
parroquial ens trobarem el dijous
dia 26, a dos quarts de 7 de la tarda.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 28, a les 19: Montserrat
Parareda. Diumenge 29, primer
diumenge d’Advent: a les 11: esposos Ramon Pous i Carme Serrat;
família Verdaguer Feu.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 23, a les 19. Dimarts 24
a les 19: Josep Parramon i Maria
Serra . Dimecres 25, a les 19. Dijous 26, a les 19: donants. Diven-

dres 27, a les 19: donants. Dissabte 28, a les 18: família Capdevila
Garolera. Diumenge 29, primer
diumenge d’Advent, a les 10.
EXÈQUIES
Juan Hernández Jiménez (74 anys)
C/ Indústria, 32.
Montse Zubiri Fernández (71 anys)
C/ Esteve Espona, 10.
Encarna Expósito Lozano (79
anys) Av. de Roma, 221.
LA MISSA DE CADA DIA
“La missa de cada dia” és una publicació mensual on hi trobem les
lectures i comentaris de la missa
de cada dia. Els que s’hi vulguin a
puntar cal que ho facin saber a les
parròquies o a la Concepció Codina Tel 93 851 40 62. El preu per tot
l’any és de 28 euros.

EL GRAN RECAPTE

El Gran Recapte d’enguany ve marcat per la pandèmia que estem vivint.
És per això que aquest any no podem recollir aliments, aquest any
recollim aportacions monetàries per comprar i distribuir aliments.
Pots escollir on fer la teva aportació a:
Càritas Interparroquial de Manlleu – BBVA ES63 0182 9784 7002 0004 5674
granrecapteonline.com
o per bizum al número 33596, fins el 16 de desembre.
Et demanem que expliquis com funciona el Gran Recapte aquest
any a amics i coneguts. I, si pots, fes la teva donació.

