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Sant Isidre Llaurador a Manlleu

Feines de pagès als camps de sota Sant Jaume (1950).

Sant Isidre va ser un pagès madrileny (1080-1130) que l’església va fer sant
però que va quedar oblidat per tothom durant un cert temps fins que a les
darreries del segle XVI el rei d’España es va posar malalt d’una estranya malaltia que els metges no sabien curar. La reina va invocar l’ajut de Sant Isidre
que va tornar la salut al monarca. A partir d’aquest fet, la pagesia catalana va
adoptar aquest sant com a patró dels fruits de la terra en substitució dels que
hi havia fins aleshores: Sant Galderic, pagès rossellonenc; Sant Medir, pagès vallesà; i, especialment, els Sants reis armenis, Abdó i Senent, coneguts
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popularment per sant Nin i sant Non, els cossos dels quals es conserven a
Arles del Tec. Curiosament, el patronatge de Sant Isidre no va ser seguit pels
pagesos de la resta de la península.
Manlleu, abans del Canal Industrial, era un poble eminentment agrícola i
celebrava la festa dels pagesos d’una manera especial. Amb la coneguda dita
de que “una bona festa, comença a la vigília”, a Manlleu s’encenien focs als
masos i als carrers de la població. Eren un focs, tant o més importants que els
de Sant Joan ja que celebraven la futura collita dels fruits de la terra. Aquesta
tradició venia de molt antic, d’abans de Crist, en què la gent, sortida d’un
hivern escadusser, celebrava l’arribada de la primavera i de les plantes que ja
germinaven per oferir els seus fruits en un futur proper.
A part dels focs de la vigília, a Manlleu es celebrava una gran festa el 15
de maig. Sant Isidre tenia altar propi, entrant pel temple barroc, a mà esquerra, era la segona capella del cantó de l’Evangeli. A més del sant, hi havia les
imatges de Sant Miquel Arcàngel, Sant Bonaventura, Sant Martí de Tours
i la Mare de Déu de la Mercè. L’organització de la festa anava a càrrec de
l’administració parroquial de Sant Isidre.
Josep Prat i Roca,
gran coneixedor dels
costums pagesívols ens
explica com estava formada l’administració de
Sant Isidre, extreta del
llibre “La pagesia de
Manlleu”:
“A tal fi, permanentment, hi ha una Junta
en funcions, composta
per dos pagesos del poble i dos de les masies.
Junta que cada any es
renova per meitat. Comunament, a les masies, cada casa serveix
Imatge de Sant Isidre a la missa en honor del sant a quan el torn els arriba;
i quan s’apropa la festa,
l’església de Sant Esteve de Vila-setrú (2016).

els administradors capten de casa en casa, recollint cabals per sufragar les
despeses. Dóna una forta empenta als ingressos, el sorteig d’un pa de pessic
monumental”
El plat fort de la festivitat era el solemne ofici amb sermó lluït, a l’església
parroquial, seguit d’una processó que recorria els estrets carrers de Dalt Vila.
Aquesta processó inspirà el nostre poeta mossèn Joan Puntí i Collell, en el
seu poema “El Carrer del comte”:
En la giragonsa que no es veu la fi
és el més bonic ser-hi quan hi passa
la processó antiga que es fa de matí
amb un sant només i una banderassa
Que és tota vermella, alta i triomfal,
la que al grat del vent, vola a bon aire
que amoixa les noies que son al portal
i besant les flors, n’escampa la flaire.
De retorn de la processó es cantaven
els Goigs que no eren propis de Manlleu, segons manifestació de Francesc
d’A Pujol que els va buscar endebades,
i s’efectuava el sorteig del ramillet, -el
pa de pessic monumental capçat per
una imatge de Sant Isidre-. Ho explica
en Josep Prat:
“La festa abans de Sant s’exhibeix sobre una taula en el cancell de
l’església, i un escrivent va fent llista
manuscrita, numerant correlativament
tots els que vulguin participar-hi. Ja se
suposa que, al fer-ho, significava aportar la tarifa monetària que els administradors assenyalen. Judiquen típica
aquesta forma de sorteig”.
Bernat Prat
S’ha fet servir l’article del Dr. Gasol, “Calendari folklòric manlleuenc” publicat a Lletres Amicals.

SANTA MARIA

GRÀCIA

MISSES
Dilluns 16, a les 9. Dimarts 17,
a les 9: Maria i Mercè Bajona.
Dimecres 18, a les 9: Xavier
Valls Mas. Dijous 19, a les 9: en
acció de gràcies a Sant Antoni.
Divendres 20, a les 9. Dissabte
21, a les 20. Diumenge 22, a les
12: Josep M. Franquesa Solà; Joaquim Casals Morató; Josep Boada Teulats.

MISSES
Dissabte 21, a les 19. Diumenge
22, a les 11: Rita Codina i Joan
Puigoriol i família.

CATEQUESI
Reunió de pares: El dilluns dia
17, reunió amb els pares i mares
dels infants que faran la primera
Comunió aquest any.. El dimarts
dia 18, amb els de primer any.
Tant una reunió com l’altra a dos
quarts de 9 del vespre.
Aquesta setmana acaba la
catequesi d’infants. El proper dissabte dia 20, a les 8 hi
haurà l’última missa familiar
d’aquest curs.
Les primeres comunions
seran aquest any els dies 29 de
maig, 5 i 12 de juny.
ADORACIÓ NOCTURNA
El dissabte 21, després de la missa vespertina.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 16, a les 19. Dimarts 17,
a les 19 . Dimecres 18, a les 19.
Dijous 19 , a les 19. Divendres
20, a les 19. Dissabte 21, a les 18.
Diumenge 22, a les 10.
EXÈQUIES
Josep Alsina Casacuberta (61 anys)
C/ Torrent i Garriga, 109
HOSPITALITAT DE LA
MARE DE DÉU DE LURDES
Ja s’acaba el termini per les inscripcions pel Pelegrinatge d’aquest
any, que tindrà lloc des de l´11 al
15 de juny. Aquesta setmana les
inscripcions són el dimarts i el dijous als baixos de la rectoria de
Santa Maria ,de 10 a 12.
Per més informació: M. Dolors Ortuño – 638 977 661.

www.parroquiesmanlleu.net

