
CAPELLA DE SANT ISIDRE

Durant el present any 2021, s’ha finalitzat l’adaptació de la capella de Sant Isidre per
mostrar una part del llegat històric i artístic de l’església de Santa Maria de Guissona.
Les  tasques  s’han  desenvolupat  com  un  projecte  conjunt  entre  la  Parròquia  de
Guissona, el Bisbat d’Urgell i el Museu de Guissona amb la participació de diversos
professionals de l’entorn. 

El discurs expositiu desenvolupat en la capella permet fer un breu recorregut per la
història  de  l’església  de  Guissona  des  dels  primers  indicis  documentats  fins  a
l’actualitat. El primer bloc, en dos plafons, visita els antecedents de l’edifici actual fins
arribar a la construcció de l’església neoclàssica que ha arribat als nostres dies. El
segon apartat presenta la revolta anticlerical dels inicis de la Guerra Civil i el  seu
efecte sobre el patrimoni artístic del temple. Finalment es presenta la recuperació de
l’església  un  cop  superat  el  conflicte  bèl·lic  i  el  plantejament  de  la  institució  en
l’actualitat.

El discurs històric s’acompanya d’una revisió de l’herència de la parròquia també en
tres apartats. En primer lloc, es presenta el llegat bibliogràfic amb la mostra d’un
seguit  de  publicacions  d’ús  litúrgic  amb  una  cronologia  que  abraça  una  forquilla
d’entre  finals  del  segle  XVI  i  els  primers  decennis  del  XX.  Seguidament  podem
descobrir una pintura del Purgatori d’autor desconegut que podríem situar durant el
segle XVII i que durant les centúries posteriors es va integrar en un monument de
Setmana  Santa.  Aquesta  peça  es  conservava  en  una  situació  crítica  i  ha  estat
recuperada  expressament  per  aquesta  mostra.  Finalment  un  tercer  bloc  presenta
dues taules amb escultures en relleu sobre la Resurrecció dels morts i la Salvació dels
escollits. Les dues peces formaven part del desaparegut Retaule de les Ànimes obrat
pel  cèlebre  taller  de  Joan  Grau  durant  el  segle  XVII.  Una  de  les  peces  va  ser
restaurada  en  motiu  de  l’exposició  Artesans  del  Barroc,  realitzada  pel  Museu  de
Cervera en les actuacions realitzades durant l’any 2018, en el marc de la Capitalitat
de la Cultura Catalana. L’altra taula es mostra sense intervenció per tal de visualitzar
el canvi i també per fomentar possibles patrocinis.

L’actuació  s’ha  portat  a  terme  gràcies  al  suport  de  Ramon Faus  Santaeulària  en
homenatge  al  seu pare,  Ignasi  Faus  i  Esteve.  El  mateix  mecenes  va  impulsar  la
recuperació de l’espai de Sant Felip Neri durant l’any 2011. Les seves col·laboracions
s’han d’interpretar com la continuació de la tasca realitzada per altres benefactors del
temple. L’any 1952, Ramon Santaeulària Mas va patrocinar la configuració actual del
presbiteri, amb les pintures murals i la imatge de l’Assumpció, i Carme Esteve Borrell
va assumir les dues grans làmpades que vesteixen el mateix l’espai.
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La dignificació d’aquest conjunt de peces s’ha d’entendre com una primera part d’un
projecte més ampli que es desenvoluparà per part del Bisbat d’Urgell, la Parròquia i el
Museu de Guissona amb la finalitat de recuperar i mantenir la totalitat del patrimoni
religiós de Guissona que ha arribat als nostres dies.

********************************

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE LA CAPELLA DE SANT ISIDRE

Aquest diumenge, a 3/4 d’1 del migdia farem aquesta
inauguració. Hi serà present el seu mecenes, Ramon
Faus i Santaeularia. 

Gràcies al seu esforç i col·laboració s’han pogut posar
en valor algunes obres i béns patrimoni de la Parròquia
en  una  exposició  permanent  que  també  ha  estat
possible gràcies al Museu de Guissona, al Bisbat i a la
mateixa Parròquia

EUCARISTIA A LA RESIDÈNCIA

A partir del Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma, hem tornat a re-
emprendre la celebració de la Missa a la Residència. Ja feia massa temps que estava
suspesa pel virus que ja fa un any que conviu amb nosaltres. Després d’haver-se
vacunat  tot  el  personal  resident  i  treballadors  l’aire  que  s’hi  respira  és  de  més
tranquil·litat i serenitat.  Els avis, que poden, ja surten de passeig acompanyats o
passejant individualment per la Rambla. S’ho mereixen i esperem que a poc a poc tot
es vagi normalitzant encara més.

En aquesta celebració no hi poden participar, de moment, persones de la població. És
només pel qui estan residint en aquesta residència.

VIA CRUCIS

Cada  divendres  de  Quaresma  practiquem  l’exercici  del  Via  Crucis.  Comencem
continuació celebrem l’Eucaristia. 
El textos que llegim  estan relacionats amb el Covid 19. És que aquest virus ha estat i
és un autèntic Via Crucis per la societat. Serà bo que tot practicant-lo demanem la
seva desaparició.

         INTENCIONS DE MISSES DEL 1 – 7 DE MARÇ

INFORMACIONS PARROQUIALS

Dilluns Alegria López, religiosa
Dimarts Rosa Condal
Dimecres    Asunción Llort, religiosa
Dijous    Josep Mª Escasany
Divendres    Intenció particular
Dissabte Vicenta Garcia, religiosa  /  Pilarín Bella i Ramon Solé
Diumenge     9h. Gregoria Fernández, religiosa

   12h. Elies Escany


