Noticiari
OBERTURA DE L’ANY JUBILAR A IVORRA

núm. 41

Més de 2000 pelegrins procedents de tot Catalunya, van
assistir a l’inici de l’Any Jubilar, que amb motiu del mil·lenari
del Sant Dubte, va tenir lloc al Santuari d’Ivorra, el dia 11
d’abril de 2010.
La missa, presidida per l’arquebisbe Lluís Ladària,
secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, va
estar concelebrada pel bisbe de Solsona, Jaume Traserra,
els arquebisbes de Tarragona i Urgell, Jaume Pujol i Joan
Enric Vives, respectivament, i els bisbes de Girona, Francesc
Pardo, de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i el de Vic,
Romà Casanova, a més de l’Abat de Montserrat, Josep M.
Soler i de 72 sacerdots procedents de tots els bisbats de
Catalunya.
El començament de la celebració es va fer a l’esplanada
del temple i va consistir en l’obertura de l’Any Jubilar, proclamat de l’arquebisbe Ladària. Ja dins de l’església, el rector d’Ivorra, Fermí Manteca, va donar lectura al
decret de la Penitenciaria Apostòlica de Roma que, en nom del Papa Benet XVI, concedeix les indulgències
pròpies d’un Any Jubilar.
L’arquebisbe Ladària, en l’homilia, va glossar l’evangeli del dia, posant de relleu el paral·lelisme entre
els dubtes de l’apòstol Tomàs i el miracle que va passar a Ivorra, ara fa mil anys.
Al ﬁnal de la missa i abans de la veneració de les relíquies del Sant Dubte el bisbe de Solsona va demanar
a l’arquebisbe Ladària que transmetés al Papa Benet XVI l’agraïment per la concessió Jubilar. Després que
Ladària impartís la Benedicció Papal, va tenir lloc a les esplanades la festa popular i el berenar de germanor,
posant així punt ﬁnal a aquesta celebració inicial del Mil·lenari del Sant Dubte.
Tothom va agrair l’organització de la festa, portada a terme pels veïns d’Ivorra, una població que s’ha
bolcat en la preparació i posada a punt de l’esdeveniment d’una manera exemplar i eﬁcient.
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Mil.lenari del Sant Dubte

Un cert dia al dematí
gran miracle es demostrà...

Any 1010. Església parroquial de Santa Maria,
a Ivorra. Lloc proper a la frontera entre Catalunya
i Al-Andalus. El sacerdot Bernat Oliver, ﬁll de la
veïna vila de l’Aguda, hi fa la missa. Dubta de la
presència de Jesucrist a l’Eucaristia. Sosté el calze
amb les seves mans. El vi es tenyeix de vermell.
El calze regalima sang. El prodigi converteix el
calze en una font que raja. La vida que representa
aquesta sang s’espargeix per l’altar. El terra queda
ple de sang. L’esparverament de Mn. Bernat es
reﬂecteix en l’expressió de la cara, entre dubtosa
i espantada. La llum de l’espelma no minva. El
miracle ja és patent.
(Pep Cruz. Personatge: Mn. Bernat Oliver)
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... i les dones promptament
xoparen aquell vestigi.
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Unes dones del poble ﬁlen, no lluny de l’església. Els ﬁls dels fusos van teixint amb duresa la
vida medieval. Uns crits provenen de dins l’església. Preocupades i encuriosides entren al temple.
A poc a poc els seus ulls s’acostumen a la foscor
romànica de l’espelma. Entrelluquen la vermellor
de l’altar. És sang! I està baixant del calze! Amb
crits d’espant recullen aquell prodigi amb les estopes dels seus ﬁlats. La vida, encara sense teixir,
quedarà plasmada en les relíquies.
(Marta Montaner, Consol Closa, Enriqueta
Meix. Personatges: dones que recullen la sang)

TEXT: FERMÍ MANTECA FOTOS SEBASTIÀ CAUS

El gloriós sant Ermengol
que a Guissona es trobava...

Bisbat d’Urgell. El bisbe sant Ermengol és a
Guissona, no lluny de la frontera. El país es va
conﬁgurant amb les terres guanyades i la gent
que s’hi estableix. Un emissari li comunica el fet
extraordinari d’Ivorra. Ermengol no perd el temps.
Corrents cap a Ivorra, delerós per saber què ha
passat. Mn. Bernat li confessa els seus dubtes. Les
dones li mostren les estopes i les tovalles de l’altar.
Davant d’aquella sang, Ermengol no ho dubta pas
i pren les relíquies amb cara de misteri.
(Josep Petit. Personatge: Sant Ermengol
d’Urgell)

El papa Sergi IV rep el calze i les proves del
prodigi. Sant Ermengol les hi regala. El Papa, juntament amb la butlla que certiﬁca el miracle, obsequia
Ivorra: unes relíquies de sants... privilegis per a
la Confraria... indulgències vàries per als devots.
Som al començament de la història mil·lenària del
Sant Dubte d’Ivorra.
(Fermí Manteca, Ramon Simon. Personatges:
Papa Sergi IV i el seu secretari)
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Sant Ermengol es partí
per a Roma molt devot...

33

Mil.lenari del Sant Dubte

En retorn de tan gran do
el Sant Pare li donà...

Un ajudant de sant Ermengol mostra el document pontiﬁci. Ara està conﬁrmat el miracle.
Per sempre més la nostra terra serà plena de
vida. Els confrares d’Ivorra hi aportaran la caritat
i la solidaritat que la Confraria de la Mare de
Déu i el Sant Dubte els demana. Sant Ermengol
vol cohesionar el país. L’Eucaristia, la caritat, el
miracle d’Ivorra, la Butlla Pontifícia i la Confraria
hi ajudaran.
(Pere Farran. Personatge: Diaca, ajudant de
Sant Ermengol)
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... on avui són venerades
en vostra casa, Senyora.
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Any 1431. Les relíquies de la sang i les del
Papa s’han conservat sota l’altar de la parròquia.
El bisbe d’Urgell decideix fer el reliquiari. Un reliquiari digne per a aquestes relíquies. El rei Alfons
V, el Magnànim, hi col·labora. Signa una real cèdula autoritzant la Confraria d’Ivorra a predicar el
miracle per la Corona Catalano-aragonesa. I a fer
una col·lecta per a sufragar l’obra d’orfebreria que
contindrà les relíquies.
(Jordi Font. Personatge: Rei Alfons V, el
Magnànim)

