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Joan Arimany

TORNA LA FESTA DE LA FONT DE LA MARE
DE DÉU I CELEBRA EL 300è ANIVERSARI

Aquest diumenge 19 de juny, la font de la Mare de Déu recupera la seva festa
després del parèntesi obligat per la pandèmia. I ho fa en una efemèride destacable: els 300 anys de la posada en funcionament d’aquest simbòlic subministrament d’aigua, fins fa pocs anys, natural. La data 1722 es pot veure
gravada sota mateix de la fornícula barroca que acull la imatge mariana que
dona nom al conjunt. Sens dubte, aquest referent serà present a la celebració
d’una de les poques festes veïnals, però amb ressò a tota la ciutat, que perduren.

A les 12 del migdia, la missa oficiada a l’església de Santa Maria de Manlleu tindrà un especial record a la Mare de Déu de la Font i, com cada any, li
serà dedicada.
A les 5 de la tarda, es resarà el Sant Rosari i posteriorment es cantaran
els goigs que es van estrenar l’any 1929, que porten lletra de Mn. Joan Puntí
Collell i música de Mn. Ferran Gorchs i Rabat. Aquesta pregària amb melodia, que de fet és allò que defineix els goigs, resumeix a l’entrada tota una
expressió de l’estimació manlleuenca per a un racó i la figura mariana a la
qual és encomanada.
Puix Manlleu us correspon
i a l’entorn de Vós s’apila:
Empareu tota la vila,
Mare de Déu de la Font.
La font, la Mare de Déu i la seva festa amb els goigs són una joia del
patrimoni material i immaterial de tota la població. En un mateix espai urbà
hi coincideixen simbolismes de primera magnitud, religiosos, etnogràfics,
artístics, històrics... I no cal oblidar que, a més a més, formava part de les
infraestructures necessàries per posar l’aigua, recurs natural ben necessari, a
l’abast de les passades generacions. Aquest darrer aspecte funcional afavoria
que, al seu voltant, s’apleguessin grups humans amb els seus atuells, generalment càntirs o gerres, per omplir-los d’aigua; mentrestant s’esperava torn,
era moment de socialitzar les alegries o maldecaps particulars.
És probable que, poc temps després de la mateixa posada en funcionament, es formés un col·lectiu humà, a l’estil d’una confraria, per tenir
cura del caràcter religiós del recinte. Per la seva estructura arquitectònica,
com un petit temple, durant part el segle XIX la Font de la Mare de Déu
era considerada una mena de santuari. Per aquest motiu, segons explicava
Domènec Torrent i Garriga a Manlleu: croquis para su historia, la font tenia
els murs plens d’exvots que el mateix bisbe de Vic va fer retirar, pel fet que,
tot i el caràcter devot del lloc, no era consagrat com una veritable capella.
Les anomenades pabordesses de la Font, veïnes del carrer, han estat i són
les dignes hereves d’aquesta mena de confraria. Gràcies al seu interès per
embellir-la i a la cura que n’han tingut, la font ha perdurat al pas dels tres
segles.

L’aigua que
sadollava
Manlleu

Precisament, els
tres-cents anys
d’història de la
font de la Mare
de Déu són el
contingut de la
publicació digital
editada pel Museu del Ter. Amb
el títol La font de
la Mare de Déu.
L’aigua que sadollava Manlleu,
aquest llibre inclou una anàlisi
sobre
l’abastiment històric de
l’aigua a Manlleu
i sobre la importància pràctica,
però també simbòlica, de l’aigua en el nostre univers cultural; una història de la font de la
Mare de Déu des de la seva construcció fins a l’actualitat, amb una especial
atenció la dècada convulsa de 1930; i finalment hi ha una anàlisi de la vida
social i la devoció al voltant de la font de la Mare de Déu: associacionisme,
festa, goigs, etc. El treball està àmpliament il·lustrat, com és habitual en les
publicacions en línia del Museu del Ter.
L’acte de presentació de la publicació es farà el dimecres 22 de juny a les
7 de la tarda a l’Auditori Roca del Museu del Ter. Seguidament, hi haurà
un reconeixement públic per a la pacient labor de les pabordesses de la font
de la Mare de Déu, que desinteressadament han vetllat la font i han permès
arribar a aquest 300è aniversari.
Joan Arimany i Juventeny

SANTA MARIA

GRÀCIA

MISSES
Dilluns 20, a les 9. Dimarts 21, a
les 9: família Poblet Freixa; difunts
d’una família. Dimecres 22, a les
9: família Casas Milian. Dijous 23,
a les 9: a l’arcàngel Rafael en acció
de gràcies. Divendres 24, a les 10:
Joan Domènech i Dolors Subiranas; Joan Caralt. Dissabte 25, a les
20: Lluís Crosas Domènech. Isidre
Pujol i Trinitat Molas. Diumenge
26, a les 12: família Prat Jordà;
Pere Serrat Verdaguer; Joan Collell
i Joan Verdaguer.

MISSES
Dissabte 25, a les 19. Diumenge
26, a les 11: Joan Puigoriol i família; Joan Palou i Mercè Masramon.

FESTA DEL SAGRAT COR - SANT
JOAN
Aquest any el dia 24 de juny, coincideixen les festes del Sagrat Cor
i la de sant Joan. Litúrgicament la
festa del Sagrat Cor és la principal,
però sant Joan també és una festa
ben arrelada a casa nostra.
Per tant el dia 23 la missa a les
9 serà la de sant Joan i la del 24, a
les 10, la del Sagrat Cor.
També el dia 24 a 1 quart de
6 de la tarda hi haurà missa del
Sagrat Cor al santuari de Puigagut i no hi haurà missa a sant Pau.

Càritas Manlleu

TRUCA A LA PORTA

SANT PAU
MISSES
Dilluns 20, a les 19. Dimarts 21,
a les 19 . Dimecres 22, a les 19.
Dijous 23 , a les 19. Divendres 24,
a les 17,30, missa del Sagrat Cor
a Puig-agut. Dissabte 25, a les 18:
Joan Serra i Maria Puig. Diumenge 26, a les 10.
BAPTISMES
Max i Mia Areñas Zasadzinski, fills
de Manel i Dagmara Agnieszka.
PROCLAMA MATRIMONIAL
Miquel Campayo Torres amb Mireya Buendia Marín, ambdós de
Manlleu.
EXÈQUIES
Lola Fernández Garzón (72 anys)
C/ Torrent i Garriga, 105.
Dolors Blasi Terradellas (92 anys)
C/ Dr. Fleming, 57.
Josefa Freixa Prat (86 anys) Psg.
Sant Joan, 189.
Quico Solà Puntí (64 anys) C/ Voltregà, 46.

