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16A ETAPA DE I,A TRAVE§SA}A DE CATALUNYA

SANTUARI DEI MIRACIE

. E} Santuari de la Mare de Déu d.e} illiracle e¡tá sltuat
a 835 metres d'a1titud. a} municipi de Einer. h1 principl era
una capella ed.ificad.a a mitjan del segle XV, fou ampLiad.a al
XVI i finalment al segle XYfI es bastí 1'actual església orien
tad.a cap a ]'est . 

-

Aquesta església inacabada, presj-deix et conjr-rnt de

les ed.ificacions d"eI Santuarir eo el-la s'hi venera una imatge

d.e 1a Mare de Déu del- segle XV, un retaule gótico-renaixentis
ta d.e1 segle XVI i el gran retaule baroc d.el segle XVIII que

és una d.e les obres més riques i sumptuoses que resten a Cata

lunya d.'aquesta época.

L'orlgen del Santuari ca1 situar-lo L'any 1458 quan,

segons tradició, s'aparegué la Mare de Déu a uns nens del ll-oc
que estaven pasturant els ramats. Ir"r.ny següent eI bisbe d'UI
ge}} ord.ená Ia construcci-ó d.'r.u1a capell-a, previ reconelxeme;,t
d.e 1'autenticitat de 1'aparició. Aquest primer nucli es fou
engrandint degut a la devoció d.e Ia gent de la comarca, arrí-
bant a tenir un gran patri-moni. Confiscades totes l-es terres
per 1'estat 1'any LB62 i tancada 1'església al culte fins e1

1868 torná a ser l-'important centre d.'atracció d.e sempre.

A comengament d.e segle s'establf un priorat benedic-
ti depenent d.e 1'abad.ia iLe Montserrat. És al- convent d.els

monjos on hi ha una sala decorad.a a principis del segle XX

per Llufs Graner. Hem d.e record.ar que aqu.est pintor te una

d.e l-es seves obres m6s importants a1 Museu Barlaguer d.e Vila-
noYa i l-a Geltrú ('Ia forja").

I,a Casa Gran o antiga albergueria és una altra
d.epend.énc1:: del §antuarir es tracta d'una construcció renai
xentista d.e finals de). segle XVI.
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SANTUARI }EL IúT1?i\CLE

T,'c'pra artist-ca
taule. Encarregat e1 L744

les Moretó 1'en}l-esiÍ el-

t'ets per Antoni Bordons,

d.el- 1760 fins e] L774.

tad,a i-matge de la l{¡rre cle

més imporLant del Santu¿rri ás el re-
a I'escultor d.e I'escola d.e Vic Car

L718. L¿'L poJ-icromi-::. i d¿rurats foreu
pintor cle Solsonar elle hi trebal-Iá
EI retaule és presidii per 1'e-merr-

Déu d"el iülracle d.e1 segle XV.

Pinós Solsonrt, 2 de marg d.el- 1986.
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