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UN TRESOR A CONSERVAR I A FER SERVIR 

 

Des de fa unes setmanes ja podem gaudir de l’exposició permanent dels 

objectes litúrgics d’orfebreria que al llarg de molts i molts anys la parròquia 
de Sant Martí de Viladrau ha fet servir en els actes de culte i ha  sabut 

guardar i conservar. Per alguns, poder veure aquests objectes i poder-los 

admirar tan de prop haurà estat una novetat total. Per altres, haurà estat 

desempolsegar el record de quan aquests objectes es feien servir amb 
motiu de les grans solemnitats litúrgiques. Els més joves, en canvi, 

probablement no els havien vist mai. Ara, tots, els podrem veure i els 

podrem contemplar i admirar detingudament.  
 

La parròquia de Sant Martí de Viladrau té un tresor molt valuós i això ens 

obliga a tots a guardar-lo amb molta cura, a estimar-lo de cor, donar-lo a 
conèixer als qui ens visiten i, sobretot, ens obliga a fer-lo servir.  Hem 

d’estar immensament agraïts als rectors que hi ha hagut a Viladrau que han 

sabut guardar aquest tresor a consciència.  

 
Tots aquests objectes litúrgics d’orfebreria van ser creats pels artesans de 

cada època no pas per a ser  posats dins d’una vitrina sinó per estar al 

servei de la fe. Per tant, no podem oblidar mai que aquests objectes 
d’orfebreria no són allò que en diem vulgarment “peces de museu”, és a dir, 

quelcom molt bonic però que ja ha passat a la història, sinó que són 

objectes molt bonics que ens han de fer companyia, molta companyia, en el 

nostre camí de fe.  
 

En cadascun d’aquests objectes litúrgics d’orfebreria hi hem de saber veure 

plasmada la fe dels nostres avantpassats i un exemple de com l’art es posa 
al servei de la fe. Per això en cadascun d’aquests objectes hi hem de saber 

veure també una crida urgent a no deixar que la fe, en el nostre poble, 

s’esmorteeixi i una crida urgent a preguntar-nos què hem de fer i com ho 
hem de fer perquè aquesta fe  cristiana es transmeti a les noves 

generacions.  

 

Contemplant aquests objectes litúrgics d’orfebreria ens adonem que els 
nostres avantpassats en la fe van fer una magnífica i molt valuosa aportació 

material  a l’església parroquial. Als nostres avantpassats en la fe els 

agradava, pel que es veu, que la parròquia pogués disposar i fer servir uns 
objectes litúrgics de gran qualitat i de gran bellesa artística. Nosaltres, els 

cristians d’aquest començament del s. XXI ens hauríem de preguntar què 

volem aportar a la nostra església parroquial, avui. En un futur llunyà, si es 
parla de nosaltres, què diran què vam ser capaços de fer per embellir la 

nostra església parroquial. Però, sobretot, ens hauríem de preguntar què 

farem perquè la parròquia de Sant Martí de Viladrau sigui cada dia més 

viva, més florent i  què farem perquè Crist i el seu evangeli siguin més 
coneguts i estimats en el nostre poble, avui i sempre. 

 

El mossèn  



 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte,dia 14: per la pagesia de Viladrau. En acció 
de gràcies a sant Isidre; diumenge, dia 15: per Miquel Arumí i Riera, difunt; 

dijous,dia 19 de maig: per la feligresia de Viladrau; dissabte, dia 21: per Carme 
Serra i Muntal, difunta; diumenge, dia 22: per Pere Morera i Palou i Josefa 
Blancafort i Vila, difunts.  

 
INFORMACIONS 
 

FUNERAL: dimecres passat, dia 11 de maig, a l’església parroquial es va celebrar la 
missa exequial per Santiago  Vilà i Arumí,  de 88 anys d’edat, que va morir a 
Barcelona, el dilluns dia 9 de maig del 2011. Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

 
BENEDICCIÓ I INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL  BAPTISTERI i DE 
LA INSTAL·LACIÓ, EN EL BAPTISTERI, D’UNES VITRINES PER A EXPOSAR I 

GUARDAR ELS   OBJECTES LITÚRGICS D’ORFEBRERIA. Aquest acte es farà, 
avui, dia 15 de maig,  a la l’hora de la missa de les 12.  
 

Deixem constància de la relació d’objectes litúrgics d’orfebreria actualment exposats, 
que són els següents: En la vitrina de la dreta: creu processional, crismeres, (oli del 
sant crisma, oli dels catecúmens, oli dels malalts), naveta, cullereta i reliquiari de sant 

Segimon. En la vitrina de l’esquerra: reliquiari de la vera Creu, Custòdia, encenser, 2 
calzes, 1 copó i reliquiari de sant Antoni Maria Claret.    
 

Pel que fa a la remodelació de l’espai del baptisteri, s’ha fet el següent: La pica 
baptismal, que s’ha col·locat uns centímetres més endavant del que estava fins ara, és 
la mateixa que hi ha hagut sempre, únicament s’ha polit el marbre; la columna que 

aguanta la pica també és la mateixa que hi havia, però s’ha rejuntat i polit perquè 
estava esquerdada; l’únic element nou és la peça quadrada que hi ha a la base de la 
columna que aguanta la pica baptismal. La tapa de metall que tanca la pica també és 

la mateixa que ja hi havia. Per tant, s’ha procurat guardar el màxim el que ja hi havia i 
s’ha reparat el que es podia reparar. Com a complement de la remodelació, s’han 
col·locat uns plafons de fusta, que revesteixen la paret del fons del baptisteri, i en els 
quals s’ha enganxat un fragment de la benedicció i invocació de Déu sobre l’aigua, 

extret del ritual del Baptisme d’infants. I en els dos angles del baptisteri s’han construït 
unes vitrines per a exposar i guardar els objectes litúrgics d’orfebreria suara 
esmentats. La part de sota de les vitrines són uns armaris per a guardar-hi el que 

convingui. Tot el conjunt resta tancat per una reixa de ferro, que és la que ja hi hagut 
sempre.    
 

I, tot el que s’ha fet, s’ha fet sota la direcció i aprovació de la Comissió Diocesana per 
al Patrimoni Cultural, que és la que té cura de realitzar i supervisar projectes d’aquest 
tipus que també podeu admirar en algunes esglésies del nostre bisbat, com és ara, a 

Santa Maria de Camprodon, a Santa Maria d’Igualada, a Sant Rafael del Figaró, etc.      
 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 50,00; 50,00; 589,56; 
100,00; 50,00 euros. Fins el dia d’avui s’han recollit: 5.255,56 euros. 
Moltes gràcies. 

 


