Costum de passar la Mare de Déu per cases
Sant Joan de Vilatorrada
Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:

Bages
Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torruella
Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torruella

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.74573
1.80547
400678
4622235

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estil / època:
Estat de conservació:
Notes de conservació:
Protecció:
Ús actual:
Titularitat:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08218-51
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Modern Contemporani
Dolent
El costum es va perdre després de la guerra civil.
Inexistent
Sense ús
Pública
Arqueociència S.C. SL (Raquel Valdenebro)
ds., 01/02/1930 - 00:00

Descripció
Aquest costum es donava tant a Sant Joan com a Sant Martí. Segons informació oral del Sr.
Àngel Muntané, entre les cases amb més vocació religiosa del poble existia el costum de
tenir la Mare de Déu uns dies a casa. Es tractava d'una talla de la Mare de Déu del Roser i
anava ficada dintre d'una capelleta petita amb dues portes de fusta que la tancaven. Es
dividia el calendari anual entre el nombre de cases i es repartien els dies per tenir-la. Es
tractava d'un ús bàsicament femení doncs eren les dones les encarregades de portar-la
d'una casa a l'altra. La ruta ja seguir era sempre la mateixa. Segons ell en moltes ocasions
hi havia hagut tantes cases que s'havien establert dues mMares de Déu en dues rutes
diferents perquè tothom hi pogués participar. A la capelleta acostumava a ficar-se alguna
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almoina. A sant Martí també es participava d'aquest costum. Segons informació oral de la
Sra. Rasa Arderiu, a Sant Martí la mare de Déu també anava en una capelleta petita en
forma d'oratori amb dues portetes. Acostumaven a tenir-la una setmana cada família.
L'origen d'aquest costum és difús i ella el recorda almenys des de principi de segle.

Història
Informació oral facilitada per la Sra. Rosa Arderiu i el Sr. Àngel Muntané
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