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Orígens de la
Parròquia de santa Maria

En el títol de l’article deixo de posar-hi “de Manlleu” perquè en els orígens 
de la Parròquia, la vila de Manlleu encara no existia. Situem-nos cap allà 
l’any 100 de la nostra era i donem una ullada al que en aquests moments és 
el terme municipal de Manlleu. Hi veuríem molts arbres, molts més boscos 
que no pas ara amb clapes lliures d’arbres que els natius hagin artigat. Unes 
poques masies molt senzilles ocupaven un racó d’aquests espais. Dues viles 
importants a prop del nostre territori: Ausa i Roda. Una fortalesa ibera cons-
truïda sobre els cingle de can Molas, segons han posat al descobert les restes 
trobades. Ningú en sap el nom però no era el de Manlleu.

Recreació de la primitiva església de Santa Maria segons un dibuix de 
Francesc d’A. Pujol.



Si hem de fer cas de mossèn Pau Parassols i Pi, que va ser el primer 
historiador que va començar a explicar la història dels nostres voltants, hi 
hauria, a part de les masies petites, algunes viles romanes, unes masies més 
grans i luxoses que acollien els recaptadors romans que vigilaven que els 
pagesos paguessin els tributs corresponents, perquè és prou conegut que en 
la vida dels homes només hi ha dues coses certes: la mort i els impostos. Cal 
remarcar, però, que aquest mossèn que exposava fets històrics provats, tam-
bé n’exposava d’altres que els historiadors moderns no han pogut constatar. 
Mai posava d’on havia tret els fets, tot i que gaudia de la consulta a l’arxiu 
complert de Sant Joan de les Abadesses. 

Segons aquest historiador, hi havia dues viles romanes en el nostre terme: 
una al pujol de Vilacetrú on ara hi ha la masia del Poquí; i l’altre estaria en 
els terrenys on ara hi ha can Vilaró i la plaça del Pou, just davant l’església 
de Santa Maria. És curiós com en aquests dos punts, segles enllà hi hagues-
sin les primeres esglésies cristianes que es coneixen en el terme de Manlleu, 
Sant Esteve de Vilacetrú i la Parròquia de Santa Maria.

Segons el mateix mossèn, les viles tenien un petit temple dedicat a alguna 
deessa romana, ben a prop de la casa principal, però separada d’ella. Quan 
Constantí va decretar el cristianisme com a religió oficial de l’Imperi Romà 
allà pel segle IV, aquest mandat deuria tardar alguns anys en arribar a les 
nostres contrades, potser un segle i tot, però al final va arribar. Aleshores es 
deuria treure la deessa romana i es va entronitzar la imatge de la Marededeu 
que era l’equivalent, a ulls dels natius, a la deessa defenestrada.

L’existència de la vila romana i del templet de la Marededeu es veuria re-
forçada per la llegenda oral de Doña Blanca. Segons la llegenda, la mestressa 
o una filla que residia a la vila quan els sarraïns varen envair la península 
ibèrica, tenia molta devoció per la imatge de la Verge. També tenia una por 
immensa perquè li arribaven notícies que els sarraïns estaven a prop de la 
seva vila i saquejaven tots el què trobaven de valor, cremant les imatges cris-
tianes. Ajudada per un valent cavaller cristià que l’estimava, va aconseguir 
salvar la imatge tot i que el cavaller va morir en l’acció d’amagar la Verge. 
Les llegendes orals són molt importants pel fet que expliquen el fets trans-
mesos de pares a fills, més que pels detalls concrets de la llegenda que es van 
enriquint en cada generació que passa.

Quan varen arribar els sarraïns, els natius es varen amagar a les munta-
nyes dels voltants per evitar la mort o l’esclavitud, condició encara pitjor. 



Alguns d’ells varen marxar fins els Pirineus, que en aquells temps varen ser 
refugi de molts catalans i, en certa manera, quedava superpoblat. Moltes ma-
sies varen quedar abandonades i en les clapes de cultiu hi varen créixer tota 
mena d’herbes i d’arbres no desitjats. 

Per aquest motiu, el comte Guifré el Pilós va potenciar la construcció de 
petites esglesioles en molts punts del seu territori per aixoplugar els nadius 
que volguessin tornar a artigar les terres i cultivar-les, per tal de fer una mu-
ralla humana que protegís el rei franc de les invasions àrabs. Guifré el Pilós 
era vassall del rei franc i havia de seguir les seves ordres de constituir la 
“Marca Hispànica” com a barrera pel regne francès. 

La ràtzia islàmica havia arribat a destruir tan a fons el territori que fins i 
tot el bisbat havia desaparegut i no va ser fins el 886 quan el bisbe de Narbona 
va restaurar el bisbat de Vic. El segon bisbe de Vic després de la restauració, 
Seniofred, concedeix al delegat del comte d’Ausona, el vicari Fedanci, no en 
el sentit sacerdotal, sinó com administrador de justícia, la reconstrucció del 
temple de Santa Maria, el 8 de novembre del 906.

Si era una reconstrucció, amb la conseqüent consagració, significa que 
abans hi havia un temple en aquell lloc que va quedar malmès en els anys de 
la invasió dels moros. Per tant, els orígens de la Parròquia de Santa Maria els 
hem de buscar entre el segle IV i els segle V.

Bernat Prat
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Signatura de Fedanci.

santa Maria

MISSES
Dilluns 5, a les 9, Pere Codina 
Camps. Dimarts 6, a les 9: família 
Arisa Roura. Dimecres 7, a les 9: 
família Freixa Soldevila; a les 20. 

Dijous 8, a les 12: Joaquim Vivas 
i filles Imma i Montserrat. Diven-
dres 9, a les 9: família Arisa Rou-
ra. Dissabte 10, a les 20: Família 
Ferrer. Diumenge 11, a les 12: Jo-
sep M. Altafaja; família Grau Cor-
batera Solà.



grÀCia

MISSES
Dijous 8, a les 11: esposos Fran-
cesc Salvans i Conxita Poquí. 
Dissabte 10, a les 19: Jaume i Ton 
Jufré Serrat; esposos Faja Faja 
i fills Concepció, Maria i Jordi. 
Diumenge 11, a les 11, esposos 
Miquel Codinach i Maria Vilade-
cans i fills Pere i Jaume.

CONSELL PARROQUIAL 
DE PASTORAL
Dimarts dia 29 es va reunir el 
Consell, al Casal Parroquial.

sant Pau

MISSES
Dilluns 5, a les 19. Dimarts 6, a 
les 19 . Dimecres 7, a les 18. Di-
jous 8, a les 10. Divendres 9, a les 
19. Dissabte 10, a les 18. Diumen-
ge 11, a les 10: família Pous Vilar-
rasa Tió.

CONSELL PARROQUIAL 
DE PASTORAL
Dijous 1 es va reunir el Consell de 
Pastoral, als locals parroquials. 

EXÈQUIES
Jaume Danés Font, de 83 anys.
C/ Miralles, 28.
Sebastian Rubio Pérez, de 85 anys.
C/ Angel Guimerà, 34.
Ivan Bravo Garcia, de 42 anys.
Av. Puigmal, 104.
Carolina Blanc Dorca, de 94 anys.
L’Esquirol.

LLÀNTIA SOLIDÀRIA
MANS UNIDES
Durant el temps d’Advent podrem 
viure la solidaritat adquirint les 
llànties solidàries que se us oferi-
ran a les tres esglésies parroquials.

SACRAMENT DE 
LA RECONCILIACIÓ
Estem a la vostra disposició per a 
celebrar el do del perdó.

THE CHOSEN (Los elegidos)
The chosen, el fenòmen que ha 
conquerit el món sencer (més de 
420 milions de visualitzacions en 
142 països diferents) arriba als ci-
nemes. A Osona, els  8 episodis de 
la sèrie es podran veure al Multici-
nes Sucre de Vic, repartits en tres 
dies (2, 9 i 16 de desembre) a les 
20:00h. Es tracta d’una sèrie alta-
ment aconsellable i que no deixa 
indiferent. Per a més informació 
podeu consultar: www.thechosen.

Càritas Manlleu
TRUCA A LA PORTA


