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PATRIMONI L'ESGLÉSIA TAMBÉ ESTRENA UN GRAN MURAL DE L'ARTISTA JOAN VILÀ 

Ivorra recupera el retaule gòtic del Sant Dubte  
Es trobava en dipòsit al Museu Diocesà de Solsona des del 1917 

J.B. | IVORRA 

El poble d'Ivorra, a la Segarra, i sobretot el seu rector, Fermí Manteca, estan d'especial enhorabona aquesta 
setmana després de recuperar per a l'església després de més de 90 anys el retaule gòtic del segle XV dedicat al 
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El retaule recuperat per Ivorra, amb el mural pintat
per Joan Vilà.
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Sant Dubte. Després d'anys de peticions al bisbat de Solsona, el rector d'Ivorra va veure dimecres passat com 
es complien els seus desitjos. Operaris del Museu Diocesà de Solsona van instal·lar al temple el retaule, que el 
bisbe s'havia emportat el 1917 i que des de llavors es conservava a la capital del Solsonès, tret de durant uns 
anys en l'època de la Guerra Civil, en què va ser traslladat per a la seua seguretat a Ginebra. Fermí Manteca va 
recordar que al museu "no s'exposava al públic i sempre estava guardat als magatzems, de manera que vam 
sol·licitar que aquesta obra artística es tornés a Ivorra". 

El retaule, dedicat a la Verge Maria -figura que presideix la peça-, representa a la predel·la el Crist del Dolor, 
envoltat per la Verge i Sant Joan Evangelista. Als extrems de la predel·la es poden contemplar dos escenes 
relacionades amb el miracle del Sant Dubte, que l'any que ve complirà mil anys d'antiguitat (vegeu el 
desglossament). La història religiosa assegura que un dia del 1010, a l'església parroquial de Santa Maria 
d'Ivorra, oficiava missa el rector Bernat Oliver. Després de la consagració, el mossèn va dubtar de la presència 
eucarística de Jesucrist i llavors va començar a brollar sang del calze, que va tacar tot l'altar. El bisbe Sant 
Ermengol va aconseguir que el Papa Sergi IV declarés aquell mateix any el fet com un miracle, origen de l'actual 
devoció a Ivorra. Ara, els que visitin el retaule podran contemplar aquestes escenes. 
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