
15

nú
m

. 3
9

Una de les coses que ha aportat identitat i prestigi 
al poble d’Ivorra ha estat el miracle del Sant Dubte, 
que va passar l’any 1010, quan mossèn Bernat hi 
deia la missa i va dubtar de la veritat de l’Eucaristia. 
En aquell moment la sang del calze es va convertir 
en sang que va vessar sobre les tovalles i el terra 
de l’altar. Se’n conserven documents de l’època que 
ens parlen de sant Ermengol, bisbe d’Urgell, del papa 
Sergi IV que va reconèixer el miracle i del rei Alfons 
el Magnànim que va intervenir en la construcció del 
reliquiari gòtic que guarda les relíquies de les tovalles 
tacades de sang i d’altres que regalà a Ivorra el mateix 
papa Sergi IV.

Amb motiu de complir-se aviat el mil·lenari 
d’aquell fet, Ivorra es prepara per a la celebració 
d’aquesta efemèride que començarà per Pasqüetes 
de 2010 i acabarà en les Pasqüetes del 2011, tot un 
any per commemorar aquell fet miraculós situat en 
l’inici de la història de Catalunya, just en les primeres 
fronteres del Principat.

És de destacar que la Santa Seu ha concedit  
celebrar un Any Jubilar dedicat a aquest miracle eu-
carístic, amb la concessió d’indulgència plenària.

A part de les obres de rehabilitació de la Parròquia 
del poble amb la recuperació del retaule gòtic del Sant 
Dubte i de l’acondicinament del Santuari de Santa 
Maria, hi estan treballant tres comissions que prepa-
ren l’esdeveniment: una comissió encarregada de les 
coses culturals (publicacions, cartells, postals, emissió 
d’un segell de correus commemoratiu, l’estrena d’una 
peça musical per a orquestra i cors composada per a 
l’ocasió, etc.), una comissió que té cura de les coses 
pastorals i litúrgiques, i una altra de la part econòmica 
i logística de tot l’event. 

Per la seva part, l’Ajuntament ha portat a terme 
l’arranjament i adreçament del camí de pujada al 
Santuari del Sant Dubte, amb una subvenció de la 
Diputació i l’aportació desinteressada dels veïns dels 
terrenys per a ampliar l’accés. Fermí Manteca
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