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El rectorologi de Santa
Maria durant el segle XIX
Tot i l’antiguitat de l’església de Santa Maria de Santa Maria, va ser parròquia ben tardanament. Durant centúries va ser monestir agustinià, cosa que
va motivar que de la espiritualitat dels manlleuencs en tingués cura el vicari
perpetu, el qual, malgrat la presència del prior, ja era elegit pel bisbe de Vic.
Així. doncs, en extingir-se la Canònica Agustiniana, Ramon Mas, que
n’era el vicari perpetu des de l’any 1817, va passar a ser-ne rector. En total,
la seva estada a Manlleu va ser de trenta anys, disset com a vicari perpetu i
tretze com a rector. De mossèn Mas en tenim referències a l’Arxiu Parroquial
i també en algunes publicacions locals i foranes en les quals, en el transcurs
del temps, quelcom d’ell se n’havia escrit. El sabem actiu combatent per les
contrades del Bages durant la Guerra del Francès i ja sacerdot, essent vicari
a Sallent. Allà va batejar un infant a qui varen posar de nom Antoni i que en
el transcurs del temps arribaria a ser Arquebisbe i més endavant, ja traspassat, sant: Sant Antoni Maria Claret. Segons les cròniques, amb motiu d’una
visita del llavors prelat a Manlleu, la trobada amb qui li havia administrat el
sagrament del baptisme va ser molt emotiva.
Els últims anys del seu rectorat va promoure una campanya per a la construcció de l’altar major, ja que de molt temps enrere el que hi havia era provisional. En l’afer hi va implicar molts manlleuencs caps de casa. Tot i que no
el va poder veure acabat, sí que en va tenir cura el mossèn que el va precedir.

Arxiu parroquial de Santa Maria de Manlleu

Altar major de l’antiga església de Santa Maria, ja
desaparegut ,promogut per mossèn Ramon Mas.

Mossèn Mas, va morir a
la casa rectoral de Manlleu el 2 de novembre de
l’any 1847, i diuen les
cròniques que a Manlleu
es va paralitzar tota activitat per assistir al seu
enterrament.
L’any 1849 arribava
a Manlleu com ecònom
mossèn Tomàs Puigcarbó. Ho seria poc més
d’un any, ja que el 1851
va passar a ser-ne rector.
Quaranta anys de rectorat (ho va ser fins el
1890) també donen per
molt, i encara més tenint
en compte que hi arribava a la plenitud de la

seva vida, amb tan sols quaranta anys.
S’esqueien per Manlleu uns temps complexes per diferents motius. Però
sempre va ser un acèrrim defensor dels drets que li corresponien a la parròquia. També es va implicar en la construcció de l’actual capella de Sant
Jaume, amb fermesa, donant tot el suport a la iniciativa d’un ampli col·lectiu
de manlleuencs. Cal palesar també la seva aportació per l’arribada de les
Germanes Carmelites a Manlleu per dos motius ben necessaris: dedicar-se a
l’ensenyament i la seva aportació al servei del llavors primitiu Hospital de
Sant Jaume. També va activar diferents millores al temple parroquial, entre
les quals, acabar l’altar major que, com ja hem dit, havia iniciat el seu predecessor. Ell també en va fer construir un altre dedicat a santa Eulàlia.
L’any 1886, quan la s’esqueien els darrers anys del seu rectorat, va organitzar la Santa Missió, esdeveniment que va tenir molt de ressò donada la
qualitat dels predicadors. A més de la massiva assistència dels manlleuencs,
van ser molts els fidels de les contrades veïnes que hi varen participar. Això
va obligar a que l’acte de clausura, donada la poca capacitat de l’església,
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Vista de l’interior
de l’església de
Sant Jaume,
construïda durant
el rectorat de
mossèn Tomàs
Puigcarbó.

s’acabés celebrant a la plaça major, llavors situada a Dalt Vila, a prop de
l’església parroquial.
Mossèn Tomàs va morir a Manlleu el 18 de juny de 1890, als 80 anys, el
seu traspàs va ser plorat per tota la feligresia.
Durant el llarg període dels dos rectorats i encara que no hi són citats, sabem de la presència de diferents vicaris i comunitat de sacerdots beneficiats
els quals tenien cura de diferents tasques parroquials. Segons un inventari
que no porta data exacta, però sembla evident que correspon al mateix període, els ornaments i objectes pel culte que posseïa l’església parroquial
eren els següents: creu parroquial, dues vera creus, una urna cisellada per les
relíquies dels Sants Màrtirs, calzes. cupons, encensers, bordons, palmatòria,
porta-pau i salpasser i tot de plata. També una antiga i preciosa capa pluvial
de seda que tenia en el centre, brodat en or, la Verge del Roser i els misteris
del rosari a cada costat, ofrena de la casa Regàs. Segons es cita,va ser un dels
primers objectes que figuraren en el Museu Episcopal de Vic.
Encara que cal suposar-ho, gran part d’aquesta informació es troba a l’Arxiu Parroquial i pel que fa a la tasca dels rectors esmentats, en diferents ocasions se n’ha fet esment en diferents publicacions locals.
Àlex Roca

SANTA MARIA

SANT PAU

MISSES
Dilluns 14, a les 9. Dimarts 15, a
les 9: en acció de gràcies. Dimecres 16, a les 9. Dijous 17, a les
9. Divendres 18, a les 9. Dissabte 19, a les 20: Francesc Molist
i Josefa Muntanyà; Pere Martínez
i Maria Solsona i fills. Diumenge
20, a les 12: família Cirera Martínez: Pepa Pou.

MISSES
Dilluns 14, a les 19. Dimarts 15, a
les 19: donants. Dimecres 16, a les
19. Dijous 17, a les 19. Divendres
18, a les 19: donants. Dissabte 19,
a les 18. Diumenge 20, a les 10.

ADORACIÓ NOCTURNA
El dissabte dia 19, pregària davant
el Santíssim. A les 7 es comencen a
trobar per la pregària, a les 8, la missa i després cap a casa on continuarà
cadacú amb les pregàries habituals.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 19, a les 19: esposos Faja
Faja i fills. Diumenge 20, a les 11:
esposos Lluís Bagaria i Rosa Puigvila; Mercè Masramon (12è aniv);
família Verdaguer Feu.

Càritas
Manlleu

EXÈQUIES
Eudald Puigcorbé Canal (89 anys)
C/ Montseny, 6.
Glòria Cuadrado Cots (76 anys) C/
Sant Josep, 5.
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.

www.parroquiesmanlleu.net
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