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“DOTZE PETJADES
PEL CAMÍ DE CANILLO”

MUSEU ITINERANT

“En Canillo l’altar del Roser és mitjancer, i en la sacristia hi ha un quadro
bonic. (...) S(ant) Joan, capella de l’altra banda de Canillo. Aquest altar
és dels més bonics que he vist. La vida del deixeble estimat de Jesús
està pintada en petits retaulons de gran bellesa de dibuix i de colors,
i, sobretot, d’assumpto. També hi vegí, d’algun valor arqueològic. (...)
Un quart i mig amunt de Canillo se troba, a esquerra, una cascada
hermosíssima; no és molt alta, però és d’un sol salt, i ampla.”
Mossèn Cinto Verdaguer
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Què és l’itinerari “Dotze petjades pel camí de Canillo”?
Canillo és cap de la parròquia del mateix nom; és la més septentrional del Principat d’Andorra i es troba a 1.526 m
d’alçada. És la primera parròquia per ordre protocol·lari.
Aquesta guia consta d’uns textos d’informació general sobre els espais patrimonials que us proposem de visitar i
d’uns textos de reﬂexió espiritual creats per Mn. Ramon Rossell, rector de Canillo.
Aquest itinerari pretén ser un recorregut pels monuments més admirats i venerats, no solament pels canillencs,
sinó per tots els andorrans. L’itinerari passa pels monuments següents:
1- Sant Joan de Caselles
2- Oratori de Sant Bernat de Menthon
3- Creu de ferro forjat a l’ediﬁci sociocultural
4- Església parroquial de Sant Serni
5- Monument a Carlemany
6- Església de Santa Creu
7- Creu dels Set Braços
8- Sant Miquel de Prats
9- La creu de Carlemany
10/11-Oratoris de Meritxell
12- Meritxell (santuari vell i santuari nou de Nostra Senyora de Meritxell)

Quins objectius té?
Mostrar valors patrimonials
Conèixer l’arquitectura religiosa
Integrar-se en el sentiment cultural i religiós
Gaudir de l’increïble paisatge que envolta tota la parròquia
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Com es pot fer?
Si el fem a peu, podem deixar el cotxe al pàrquing del punt de sortida. Per recuperar-lo, heu d’agafar el camí dels
Esquirolets, que us mena a la CG2, on trobareu la parada de l’autobús. Els autobusos que us portaran al vostre
vehicle passen cada hora, de les 8 del matí a les 8 del vespre. Us recomanem que feu el recorregut a peu, tant
d’anada com de tornada. Una altra alternativa és anar amb cotxe ﬁns al poble de Prats on podeu deixar el cotxe
per seguir a peu pel camí Ral que du a Meritxell. En aquest cas, la tornada s’ha de fer a peu.

De quina diﬁcultat és i quant de temps es necessita per fer-lo?
La diﬁcultat és baixa i el temps necessari per fer-lo tot a peu és de 3 hores*, visitant els diferents
indrets proposats.
El temps real de l’itinerari a peu sense fer cap visita és de 45 m.

*El temps de l’itinerari és aproximat i pot variar en funció de les persones i de les condicions
amb les quals es realitza.
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MAPA DE L’ ITINERARI
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CANILLO

PRATS

Camí Ral
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Meritxell - Canillo
Camí
dels Esquirolets
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SANT JOAN DE CASELLES
L’església de Sant Joan de Caselles és la joia més valuosa, no solament de la parròquia de Canillo, sinó de tot
Andorra. N’és penyora el fet que el Comú s’enorgulleixi de lluir-la al seu escut parroquial.
La nau és romànica amb la reminiscència de tradició preromànica perquè la paret tocant a l’absis sobrepuja la
teulada.
La reixa és una obra d’art popular –remarquem que no té cap soldadura, és tota realitzada amb foc i martell. El ferro
prové de les mines de ferro de la parròquia, concretament de sota del pic de la Serrera (2.914 m).
El campanar és llombard, de transició. És l’únic campanar d’Andorra que no toca al cos de l’església.
El Crist en majestat d’estuc pintat té una mida de 165 x 162 cm, damunt una creu de 32 cm d’amplada, pintada
damunt un lleuger relleu. La imatge va ser trobada l’any 1963, trossejada en el suport de l’altar. Va ser Pere Font,
de casa Puigcernal de Prats, qui, seguint les directrius dels professors Cèsar Martinell, Rafael Benet, Manuel
Humbert i Josep Viladomat, va realitzar el treball de recuperació de cada una de les peces de l’escultura. Dos anys
li va costar la feina, gràcies a la qual avui ens fem una bona idea de com era. És una peça única, no només per
la matèria –en estuc, és a dir, guix amb pasta vegetal– sinó també perquè és complementada amb el conjunt de
pintura mural de què forma part. El conjunt de l’obra ens ofrena tot el misteri de la redempció. Les pintures glossen
l’escena del Divendres Sant al Calvari: el bon home acosta als llavis de Jesús una esponja xopa de vinagre en sentir
que cridava: “tinc set”; el soldat que en veure que Jesús era ja mort, li dóna una llançada; el sol mig tapat i la lluna
descriuen els mots de l’evangelista Marc: ”era cap al migdia quan s’estengué per tota la terra una foscor ﬁns a
mitja tarda”. L’escultura del Crist glossa el Diumenge de Pasqua; per la seva mirada serena que emociona qui la
contempla l’anomenem la Majestat de Caselles. És el ”kirios” grec. El vestit vermell i els peus separats recolzats
damunt una peanya fan de la creu un tron reial perquè no ens ha comprat ni amb or ni amb plata, sinó amb
el preu de la seva sang.
El retaule és obra del mestre de Canillo, que el va construir cap al 1525. Al centre es troba la talla de Sant Joan
Evangelista, patró de l’església. La seva festa és el 27 de desembre. Al costat esquerre, les predel·les que relaten
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els miracles realitzats pel sant segons la tradició, i al costat dret, admirem les predel·les del darrer llibre de la
Bíblia, l’Apocalipsi, escrit a l’illa de Patmos per Sant Joan. El rengle sobre l’ara fa referència a la passió i la mort de
Jesús. Hi ha una predel·la en llapis. És la que no va ser possible de retrobar després del robatori de què fou objecte
el retaule, l’any 1935.
Tot el conjunt és un càntic a l’esperança de Joan Evangelista que proclama la victòria de la dona enfront del drac
de set caps. La darrera paraula no la tindrà l’odi, sinó l’amor, ens diu qui resumí els 73 llibres de la Bíblia en
l’aﬁrmació: “Déu és amor”.

Sant Joan de Caselles
Carretera general CG2
AD 100. Canillo
Tel. +(376) 844 141

2-

Obert juliol i agost. La resta de l’any, cal demanar la clau a Aina
(tel. 851 434).
Horari
De dilluns a dissabte: de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h
Diumenge i festius: de 10 h a 13 h
Diumenge a la tarda: tancat
Servei de guia gratuït
Tarifa
Entrada gratuïta

ORATORI DE SANT BERNAT
DE MENTHON,
patró dels muntanyencs. La seva festa és el 28 de maig.
A 200 metres de l’església de Sant Joan de Caselles devers Canillo admirem la imatge de Sant
Bernat, obra de l’escultor Gener Iglesias, feta en bronze a la foneria de Jordi Pesarrodona.
Sant Bernat va néixer a la vall d’Aosta al començament del nostre romànic, al segle XI.
Va fundar l’hospital del Gran Sant Bernat, on socorria els pelegrins i els muntanyencs
que travessaven els Alps. El seu amic ﬁdel va ser el gos de Sant Bernat, a qui conﬁava la
farmaciola dels primers auxilis.
“A qui dubta o s’extravia / socorreu amb cor i mans. Sant Bernat, feu-nos de guia, / protegiu
els andorrans”, canten els goigs.

Oratori de Sant Bernat de Menthon
Carretera general CG2.
AD 100. Canillo
Està situat al pont d’Aina, a 200 m de l’església de Sant Joan de Caselles. Cruïlla camí del Gall.
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CREU DE FERRO FORJAT SITUADA
A L’EDIFICI SOCIOCULTURAL
(CENTRE DE PADRINS)
Està situada damunt la pedra de la façana, treta d’una pedrera de la parròquia; la creu li fa
del calvari i li imprimeix un aire d’austeritat impressionant. Ens sorprèn l’artista canillenc
perquè fa sorgir la creu d’un roser. Aquest tret característic és un recordatori del Jardí del
Paradís: “si de l’arbre del Paradís vingué el pecat al món, de l’arbre de la creu ens ve la
redempció”. Al peu hi raja una font generosa. A més del valor artístic de la creu, cal lloar
el valor sentimental que té per als canillencs: “Ella els acull en els moments de dol dels
veïnats de la parròquia”.

Creu de ferro forjat
Carretera general CG2
AD 100. Canillo
Està situada a la façana de l’ediﬁci sociocultural (Centre de padrins).

4-

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT SERNI
Al capdamunt del carrer Major hi ha l’església parroquial, amb el campanar d’origen romànic, refet al segle XVII,
el més alt de les Valls d’Andorra, 27 metres, que presideix majestuosament el poble de Canillo. El temple s’arrapa
al massís del Roc del Quer, que dóna nom i identitat a la parròquia. Canillo, que etimològicament signiﬁca blanc
(del llatí canities‘ blancor’), testimonia la blancor de la muntanya amb la qual fa un tot, església i el Roc del Quer.
L’església de Canillo està mencionada per primera vegada a l’acta de consagració de la catedral d’Urgell (any 839)
amb el nom de Kanillau.
L’església, ampliada al segle XVII, fa 6,25 m d’amplada, 23 m de llargada i 7,65 m d’alçada. De l’església del segle
XII en resta la part que durant segles va fer de baptisteri.
El patró és Sant Serni (Sadurní), bisbe i màrtir de la Tolosa de la meitat del segle III. En ser martiritzat de la manera
més salvatge, arrossegat per una vaca ﬁns a causar-li la mort, els seus deixebles van fugir de la persecució. Es van
aixoplugar als Pirineus, i a Canillo ens van deixar la relíquia del patronatge del seu Pare en la fe.
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El santcrist de l’altar lateral dret, l’obra més valuosa de l’església, és d’un gòtic popular de ﬁnal del segle XIV, de
fusta policroma. Probablement, els canillencs van substituir el crist romànic de Sant Joan de Caselles, obligats per
la cúria a enterrar-lo dins l’altar, amb aquest crist vivament sofrent. Davant del crist hi ha dues llànties de plata
regalades per la gent de l’Ospitalet-Merens en desgreuge per un tort comès contra els habitants de Canillo.
L’altar major té un retaule del segle XVII que s’inscriu estilísticament dins el grup de retaules barrocs de la segona
meitat del segle XVII. Com a característiques tècniques, podem esmentar que és un retaule mixt, format per talla
de fusta policromada i pintura sobre taula. Consta de basament, predel·la, dos cossos i àtic, i cada registre està
dividit en cinc seccions. El presideix la imatge de Sant Serni amb un bàcul. Imatge força estilitzada que representa
el sant bisbe impartint la benedicció. A la mà esquerra du el bàcul de bon pastor i al cap, la mitra de mestre.
Sant Pere apareix amb un llibre i les claus de l’Església que li va conﬁar Jesús. És representat com un personatge
d’edat (cabells i barba blancs) i nimbat.
Sant Pau du l’atribut que li dóna la tradició, l’espasa. La ﬁgura és força estàtica.
Martiri de Sant Serni (costat de la sagristia). Sant Serni dins de la seva casa és arrestat violentament pels
seus botxins (costat dret). Una vaca arrossega el sant per terra ﬁns a causar-li la mort. Com a fons hi apareixen
arquitectures i el cel.
Sant Jordi. És l‘única talla de Sant Jordi del segle XVII al Principat d’Andorra. El famós poeta català Josep Maria de
Sagarra, en una visita a l’església de Canillo, la descriu primmiradament (manuscrit que es guarda emmarcat a la
casa rectoral, del qual el Comú l’any 1980 en va editar un bonic pòster per a totes les cases pairals): I si et volem
tenir al nostre costat, / Sant de la jovenesa, / sols te volem com t’hem imaginat / sempre amb l’ànima encesa! I
perquè tens un rostre somrient, / i una cabellera perfumada.
Sant Galderic, de la Catalunya Nord, patró dels pagesos dels Països Catalans. Du una fanga a la mà dreta, un rosari
a la cintura i un nimbe circular al cap.
Mare de Déu del Roser amb el nen. Du vel, però ni nimbe ni corona. Porta roba molt folgada i té un aspecte
dinàmic. La imatge va enamorar mossèn Cinto Verdaguer, que li va cantar: Mostrà’s com núvia de joiells guarnida,
/ i de ses mil congestes la ﬂorida / blanca esbandí com taronger novell.
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La ﬂagel·lació i l’Oració a l’hort de Getsemaní són els dos misteris de dolor del Sant Rosari que ornen la Mare de
Déu del Roser. A la part superior del retaule trobem el primer misteri de goig: Maria que rep la visita de l’àngel
Gabriel, dues pintures que la devoció popular més tard va completar amb la imatge –molt ingènua– de Sant Josep,
espòs de Maria.
El sagrari. La imatge de Jesús ressuscitat proclama el Pare viu baixat del cel que guarda el sagrari. Perquè Jesús ha
ressuscitat, Ell és amb nosaltres dia rere dia ﬁns a l’acabament del món.
Santa Bàrbara, advocada contra les pedregades als camps, i Sant Antoni de Pàdua, patró dels treballadors del ram
de la construcció, completen la iconograﬁa del retaule.

Sant Serni de Canillo
Plaça de Sant Serni
AD 100. Canillo
Obert del 15 de juny al 15 de setembre
Horari
De dilluns a dissabte: de 9 h a 19 h / Diumenge: de 8 h a 16 h
Tarifa
Entrada gratuïta

5-

ESCULTURA A CARLEMANY
L’any 2006, des del Comú de Canillo es va encarregar a l’escultor Domènec Fita l’escultura, que té un valor
artístic indiscutible, però aquest encàrrec va voler donar al poble alguna cosa més que un bé cultural.
L’escultura de Carlemany vesteix la primera plaça del nostre país, dedicada a l’emperador amb mentalitat
paneuropea. Va ser Carlemany qui va començar a uniﬁcar culturalment els pobles del nord amb els llatins i
el primer que va iniciar, entre ells, una uniﬁcació política. Carlemany és, a més, un personatge comú per als
Pirineus, per als catalanoparlants i per als europeus, perquè ens crea un ric patrimoni immaterial. Aquesta
escultura és també la primera imatge física que tenim d’ell al nostre país. És, també, una de les poques
escultures contemporànies que hi ha en el món d’aquest personatge. Però, per nosaltres, per a la parròquia,
aquesta escultura vol ser a més una ﬁta referencial d’aquest poble. Un referent que indiqui on és el nou
centre de la vida política de la parròquia. Un espai dinamitzador d’una part de la vida social de Canillo.

Escultura a Carlemany
Plaça Carlemany
AD 100. Canillo
Està situada davant les oﬁcines de la Casa Comuna.
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6-

ESGLÉSIA DE SANTA CREU
Al peu del poble, marcant el començament del camí Ral de Canillo devers Prats
i Meritxell ens acull l’esglesiola de Santa Creu, besada pel riu Valira d’Orient. Els
canillencs del segle XVII no es van acontentar de sembrar la Santa Creu als llocs
clau de la parròquia. Van voler dedicar-li, també, una església amb voluntat d’un
doble servei: 1) Beneir el terme de la parròquia quan a les acaballes de l’estiu
els pagesos donen gràcies per la collita. Té lloc el dia 14 de setembre, festa de
l’exaltació de la Santa Creu; 2) Iniciar el Via Crucis del Divendres Sant al matí
enﬁlant el carrer Gran, talment com si fos la Via Dolorosa de Jerusalem devers
l’església de Sant Serni per celebrar-hi la cruciﬁxió i la mort de Jesús i esperar-ne
la resurrecció. L’esglesiola, de planta i absis rectangulars, presenta una coberta
disposada a dos vessants, suportada a l’interior per una encavallada de fusta.
El petit campanar, que conserva encara la campana original, és d’espadanya.
La porta d’entrada està decorada amb tirants de ferro acabats amb motius en
forma de ﬂor de lis. A l’interior, l’accés a l’absis es fa a través d’un arc triomfal de
mig punt construït amb pedra tosca, que emmarca el retaule barroc. El retaule
de la Santa Creu és d’un sol pis. Hi ha representada l’escena de la cruciﬁxió.
La ﬁgura del Crist n’és exempta, mentre que les de la Verge i la de Sant Joan
Evangelista estan tallades en alt relleu. L’escena està emmarcada per columnes
salomòniques daurades decorades amb motius vegetals i animals.
Els carrers laterals estan formats per dues taules esculpides i en alt relleu amb escenes de la Passió. Hi trobem
representades: la Flagel·lació de Crist, la Coronació amb espines, Jesús a l’hort de les Oliveres i Jesús camí del
Calvari.
Completen el retaule un frontó a l’àtic on hi ha representat Déu Pare amb la mà dreta en actitud de benedicció, i un
davant d’altar, que també representa la Cruciﬁxió, completa amb representacions de motius ﬂorals, fruites i ocells,
elements que simbòlicament també es relacionen amb el tema de la Passió.
A l’escena central hi apareix la data 1739.
L’esglesiola està situada a la part baixa del poble, anomenada l’Areny.

Església de la Santa Creu
AD 100. Canillo
Situada al peu del poble, marcant el començament del camí Ral de Canillo
devers Prats i Meritxell.

13

MUSEU ITINERANT

7-

CREU DELS 7 BRAÇOS
que també s’anomena popularment “creu de les Set Banyes”.
Es troba a 10 minuts del poble de Canillo seguint el camí Ral –avui carretera secundària– al marge d’una mitja
corba, des d’on es pot contemplar el meravellós panorama de Canillo adossat al roc del Quer amb la vall de
Montaup a la dreta i la de Mereig a l’esquerra, i coronant tot el paisatge el solemne massís del Casamanya.
La creu, del segle XVI, és gòtica i és la més original de les creus de terme d’Andorra. És una veritable joia escultòrica.
En una cara hi ha Jesús cruciﬁcat del qual, malgrat les dimensions reduïdes, l’artista anònim ha esculpit ben
marcadament els dits de les mans i dels peus i els trets de la cara. El mateix elogi hem fet de l’altra cara, on hi ha
esculpida la Mare de Déu. Té un pedestal baix, sobreposat a una pedra horitzontal i arrodonida que cobreix una
petita fornícula, on els vianants dipositaven els rams de ﬂors boscanes.
La creu és coneguda, també, per la llegenda dels 7 companys del veïnat canillenc de Prats, un dels quals tenia
molta por del dimoni. Un dels 6 companys es va disfressar de diable per fer-li por, però el poruc es va defensar
amb el fusell de caça i va ferir de mort el seu company, a qui ell creia el mateix dimoni. En anar a cercar el cos
del company, havia desaparegut i, amb la desaparició, la creu dels 7 Braços en va perdre un. La llegenda explica,
doncs, per què la creu dels 7 Braços avui únicament en té sis.
Art i fe es conjuguen en la creu dels 7 Braços per transformar el cansament silenciós del pelegrí del camí Ral en
una pregària d’adoració i de lloança.
La creu original es troba al rebedor de Casa Comuna. Al seu lloc, hi ha una còpia que ressalta per la seva ﬁdelitat.

Creu dels Set Braços, també coneguda com
a creu de les Set Banyes.
A 10 minuts del poble de Canillo seguint el camí Ral, avui carretera secundària,
al marge d’una mitja corba, assenyala la cruïlla del camí
entre el poble de Prats i el del Forn.
La creu original es troba al rebedor de Casa Comuna. Al seu lloc, hi ha una còpia que
ressalta per la seva ﬁdelitat.
Horari de Casa Comuna
Dilluns a dijous: de 8 h a 17 h
Divendres de 8 h a 15 h
Estiu: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
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8-

SANT MIQUEL DE PRATS
El primer document que en parla és de l’any 1312, en el qual consta que era subjecta al rector
de Sant Serni de Canillo.
L’església de Sant Miquel de Prats és un exemplar romànic rural, fet amb mitjans rudimentaris
i uns materials humils. Consta d’una nau rectangular, de mides petites (fa 9,06 m de llarg,
3,80 m d’ample i 5,04 m d’alt) i de murs robusts (fan 1 m de gruix) al qual hom va afegir
un absis semicircular vers el costat de llevant. La porta és senzilla, construïda amb unes
dovelles de pedra calcària, les quals formen els muntants de l’obertura, que es tanca amb un
arc un xic apuntat. L’interior de l’església, de murs força irregulars, es veu ben proporcionat
i anivellat. Els murs són arrebossats i pintats de blanc.
El retaule, germà del de Sant Joan de Caselles, va ser venut als anys 1920. Una entitat
bancària del país n’ha recuperat, l’any 2006, unes predel·les, que es poden admirar dins el
fons social d’aital entitat i que el Govern, l’any 2007, n’ha facilitat una còpia que ha situat a
la mateixa església. Sortosament, es va salvar la talla de Sant Miquel Arcàngel, bellament
agençat. Ens sorprèn que du a la mà l’escut de Sant Jordi.
L’absis correspon plenament al període romànic; la resta de l’ediﬁci sembla que se situa en
un moment posterior, potser al ﬁnal del segle XIII. La talla, al segle XVI-XVII.
Els veïns canten els Goigs del Gloriós Arcàngel Sant Miquel: Dintre d’aquest temple antic
/ ofereix protecció / tant al pobre com al ric / que el prega amb devoció. / D’ell es veurà
defensat / i protegit amb gran zel: / si pren a Prats per advocat / a l’Arcàngel Sant Miquel.

Sant Miquel de Prats
Prats. AD 100.
Canillo

15

MUSEU ITINERANT

9-

LA CREU DE CARLEMANY
que alguns anomenen també la creu de Meritxell.
Passat el llogaret de Prats, a 7 minuts trobem damunt d’una solemne roca que li fa de tron la creu gòtica del segle
XVI, batejada popularment amb el nom de creu de Carlemany. Cal ressaltar, primerament, el lloc estratègic on és
ubicada. La roca que la sosté fa de balcó del terme: bony de les Neres, coll d’Ordino, roc de la Salve, bordes de
Mereig, roc del Quer, pic de Casamanya, poble de Prats i bosc de la Canya, per una banda; i per l’altra, la muntanya
d’Escaldes, els cortals d’Encamp i, als seus peus, el santuari de Meritxell. Des d’aquest balcó natural, on els
avantpassats van plantar la creu de Carlemany, es pot contemplar una de les vistes panoràmiques més boniques
de la vall del Valira d’Orient. Una part de la roca que fa de tron a la creu té forma de banc, testimoni dels nombrosos
vianants que s’hi han assegut per contemplar i admirar el meravellós paisatge.
La creu de Carlemany té esculpit per una cara el Crist cruciﬁcat, a qui els andorrans demanaven la protecció del
terme, i per l’altra, la Mare de Déu amb el nen Jesús als braços, per anunciar als vianants la proximitat del santuari
nacional de la Mare de Déu de Meritxell. El nom de la creu de Carlemany, avui, també el monument i plaça de
Carlemany davant de Casa Comuna, indiquen l’esperit nacional dels andorrans tot recordant el primer vers de
l’himne andorrà: “El gran Carlemany mon pare...”.
La creu de Carlemany toca el cor del vianant, no sols pel seu valor escultòric sinó també pel lloc on ha estat
plantada. Ens apareix solemne i majestuosa. Qui la contempla, hi llegeix la grandesa de l’origen cristià que ha
segellat la identitat d’aquestes terres. A la vegada, és un signe de l’horitzó obert, fonament del present andorrà,
que es projecta devers el futur amb aquella esperança de la qual la creu sempre és penyora.
La creu original es troba a l’altar major de l’església parroquial de Sant Serni de Canillo. Al seu lloc hi admirem una
còpia ben ﬁdel.

Creu de Carlemany o Meritxell
Camí Ral de Prats a Meritxell
AD 100. Canillo
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10-11- ORATORIS DE MERITXELL
Dos oratoris assenyalen al vianant la seva arribada a la casa de la Mare de Déu.
Els pedestals amb pedra del país sostenen la capelleta que fa de sagrari a una petita imatge de la Mare de Déu de
Meritxell. Al peu de la peanya, una llosa fa d’agenollador per als caminants apressats que no disposen del temps
necessari per entrar a l’església a saludar la mare i patrona d’Andorra. L’ornamentació d’ambdós oratoris són la
gavernera, a la primavera amb un bé de Déu de pètals blancs i roses, i a l’estiu amb els fruits d’un vermell intens
que enlluerna. Per aquest fet, els oratoris són igualment un homenatge a la gavernera, que al cor del segle XII va
assenyalar al pastor de Meritxell la presència de la imatge romànica: “Lo sis de janer, anant a missa a Canillo, los
de Meritxell vejeren una gabarnera ﬂorida i ab fullas verdas, com si fos lo mes de juny, ab gran estranyesa sua per
ser cosa impropia de aquella geladíssima estació. Admirats de aquell succés (ja que en aquella terra no se ha vist
may tal cosa en lo cor del hivern), van á mirarla y examinarla quan veuhen amagada en una petita coveta la imatge
de la Mare de Déu ab lo Ninyo Jesús. Ab quin respecte se agenollarien... (literatura de l’any 1874).

Els dos oratoris de Meritxell
Camí Ral de Prats a Meritxell
AD 100. Canillo
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MERITXELL
Meritxell és un poble on es troba el santuari nacional de Nostra Senyora de Meritxell. El fervor religiós a aquesta
Mare de Déu té la seva pròpia llegenda.
El santuari inclou l’església vella de Meritxell, d’origen romànic i molt modiﬁcada en època barroca, i el nou
santuari, obra de l’arquitecte Ricard Boﬁll.
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La festivitat de Nostra Senyora de Meritxell, patrona de les Valls d’Andorra, se celebra el dia 8 de setembre, festa
de les marededéus trobades als Països Catalans.

La llegenda
Conta la llegenda que el dia de Reis, un pastor que es dirigia a Canillo per
assistir a la missa d’una diada tan assenyalada, en passar per on avui
s’aixeca el santuari, va veure una gavernera ﬂorida en ple hivern, sota la
qual hi havia una bella imatge de la verge. Arran d’aquesta troballa se la
van endur a l’església de Canillo i la van posar a l’altar major tot prometent
construir una església per aixoplugar-la.
L’endemà, el sagristà de la parròquia, en obrir la porta de l’església, va
trobar a faltar la imatge de la Verge, que va aparèixer novament al peu de la
gavernera ﬂorida, prop de Meritxell. Els vilatans d’Encamp van decidir que si
la verge no s’havia quedat a Canillo és perquè no s’hi volia estar, i que potser
preferia estar a Encamp. Els encampadans la van tancar a l’església amb
pany i clau, tot prometent bastir en honor seu una bella església. L’endemà
el fet es va repetir: la verge havia desaparegut. Els vilatans d’Encamp van tornar a Meritxell i un altre cop van trobar
la Verge al peu de la gavernera. A més, tot al voltant de l’arbust estava net de neu per més que la nit abans havia
caigut una grossa nevada.
De nou, els presents van cridar el miracle i van entendre que aquell era l’emplaçament on la verge volia quedar-se,
reunits els habitants de Canillo i d’Encamp, van construir la capella exactament en aquest lloc: l’actual santuari
de Meritxell.

Santuari vell de Meritxell
La primera vegada que trobem documentat el lloc de Meritxell és a la segona concòrdia d’Andorra, que data
del 8 de gener de 1176. Amb tot, no disposem de cap document antic que parli de l’església de Santa Maria de
Meritxell.
El 24 d’octubre de 1873, el Consell General va declarar oﬁcialment la Mare de Déu de Meritxell “patrona i especial
protectora del Principat d’Andorra”.
L’església del poble de Meritxell és una construcció originària del període romànic, transformada en època barroca.
Es tractava d’un temple força humil d’una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular. De l’obra romànica
s’ha conservat el mur oest integrat dins de l’ediﬁci barroc i els fonaments de l’absis, descobert i visible.
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La talla de la Mare de Déu de Meritxell amb el nen es va conservar al santuari vell de Santa Maria de Meritxell ﬁns
a l’incendi de 1972. Es considerava un dels exemplars més antics conservats de marededéus, tot i que no deuria
ésser anterior al segle XII, moment en què el culte a la Verge va començar a prendre protagonisme en la imatgeria
religiosa.
La gran devoció que per aquesta imatge s’ha tingut des de l’època medieval a les valls andorranes ha fet que de la
talla original se n’hagin fet diverses còpies al llarg del temps, moltes de les quals han arribat als nostres dies.
Després de la restauració del santuari vell, el 1994, s’hi va inaugurar l’exposició permanent “Meritxell Memòria”,
que fa un recorregut per la historia i el culte a la patrona d’Andorra.

Santuari vell de Meritxell
Meritxell AD 100. Canillo
Tel. i fax. +(376) 851 253
Horari
De dimecres a dilluns: de 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h
Dimarts tancat
Tarifa
Entrada gratuïta
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El nou Santuari
Moragues, Bohigas-Martorell-Mackay i Boﬁll van participar en les primeres converses per a la reconstrucció del
santuari de Meritxell. Finalment, en retirar-se els dos primers es va adjudicar al Taller d’arquitectura de Ricard
Boﬁll.
El projecte es va conﬁgurar sobre tres pilars simbòlics: fe, identitat i cultura, que havien d’atorgar a Meritxell força
religiosa i grandiositat monumental.
La primera idea de Boﬁll va ser crear un espai grandiós i sublim que s’integrés en el paisatge i alhora creés un
impacte visual notable: un gran complex capaç d’aglutinar la religió i la cultura.
Per aquesta raó, no solament va projectar les parts que avui coneixem, sinó d’altres que ﬁnalment no s’han dut a
terme. Era un projecte força ambiciós que tenia el risc de no ser entès per la població nacional, molt inﬂuenciada
per la forma constructiva del vell santuari i dels testimonis romànics. La part construïda ja va ser molt difícil
d’assimilar i no hi va haver consens social per acceptar-la ﬁns al cap d’uns anys.
Amb inﬂuències de diversos estils, Boﬁll va projectar un ediﬁci de volums geomètrics marcats que conﬁguren un
eclecticisme monumental.
Inspirat en estils artístics diferents, les formes avantguardistes del nou santuari juguen amb arcs i torres com si
fossin inacabats que simulen els vestigis romànics de l’antic santuari, on també s’incorporen trets del romànic
monumental de les regions veïnes, que dialoguen amb el blanc i el negre recordant el renaixement italià, reposen
sobre una planta de creu grega que distribueix els espais de tot el santuari, i mantenen les proporcions com
un record de la secció aura dels temples grecoromans recuperada per les esglésies del renaixement; ﬁnalment,
relacionen estretament l’ediﬁci amb el paisatge que l’envolta i el fan penetrar a l’interior per grans obertures, de
tal manera que s’estableix una certa connexió amb l’art islàmic, en el qual també s’inspira la font d’aigua central
del claustre.
El santuari de Meritxell és una infraestructura declarada bé d’interès cultural.
A l’interior del nou santuari hi podem observar set escultures, obra de Sergi Mas, corresponents als sants patrons
de les set parròquies andorranes, que ratiﬁquen que Meritxell és el santuari nacional andorrà: Sant Serni de
Canillo, Santa Eulàlia d’Encamp, Sant Corneli d’Ordino, Sant Aciscle de la Massana, Sant Esteve d’Andorra la Vella,
Sant Julià de Sant Julià de Lòria i Sant Pere màrtir d’Escaldes-Engordany.
I també podem parlar del contingut popular de l’arquitectura i els materials:
Les dues naus representen la unió entre el camí que baixa del port d’Incles ﬁns al riu Runer i el que uneix la vall
del Valira d’Orient amb la del Valira del Nord passant pel Roc de la Salve i el coll d’Ordino, i pel que fa els materials
s’usen únicament tres elements: a) la pedra de pissarra treta de la mateixa muntanya; la blancor del sostre i del
mosaic representa la neu que durant prop set mesos a l’any orna el paisatge del santuari; i el brollador de llum que
és la vidriera de l’església canta el signiﬁcat del nom de Meritxell.
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Santuari de Nostra Senyora de Meritxell
Meritxell AD 100. Canillo
Tel. i fax. +(376) 851 253
Horari
De dimecres a dilluns: de 9 h a 13 h i de 15 h a 18 h
Dimarts tancat
Tarifa
Entrada gratuïta

La imatge
La imatge desapareguda la nit del 8 de setembre de 1972 era una talla romànica del segle
XII. La còpia que es venera és una reproducció ﬁdel que en ressalta els trets característics
de l’artista medieval:

a) la mà més gran per expressar el desig que com el de tota mare, vol beneir i
acaronar els seus ﬁlls;

b) els ulls maternals exageradament grossos, inspirats en el Crist dels pantocràtors,
llegeixen en el cor dels qui la visiten, encara que hi ha turistes que no la veuen, ella
sí que els mira;
c) el seu calçat són els esclops de les camperoles de muntanya d’altres temps.
L’artista ens alliçona en el fet que la Verge de Meritxell, encara que sigui reina de cel
i de terra, és la dona senzilla i humil que és estimadora de tothom.

21

MUSEU ITINERANT

Les pregàries a la Mare de Déu de Meritxell del rector de Canillo i capellà del santuari descriuen allò que és el
santuari per al pelegrí de la Verge:

Meritxell del silenci, ensenyeu-nos a escoltar.
Meritxell de la muntanya, ensenyeu-nos a admirar.
Meritxell de les neus, ensenyeu-nos a no mentir, a no mentir-nos.
Meritxell de la gavernera ,ensenyeu-nos la joia del donar i del donar-se.
Meritxell de les grandalles, ensenyeu-nos la dolcesa de la vida.
Meritxell del cel net i del sol esplendorós, ensenyeu-nos la Llum.
Meritxell veïna dels prats, de les bordes i de les cases de pagès, ensenyeu-nos
la senzillesa.
Meritxell del sofriment, ensenyeu-nos a pregar.
Meritxell dels infants, ensenyeu-nos a somriure.
Meritxell de la pau, ensenyeu-nos la solidaritat.
Meritxell, Mare dels andorrans, ensenyeu-nos la unitat.
Meritxell, Mare de Déu, ensenyeu-nos a estimar.
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GIMCANA ( Llegeix, observa i Anota... )
•

Digues el nom dels membres que componen el consistori del Comú de Canillo.
Quin nom reben a Andorra els que el presideixen?

•

Quines són les dues característiques que fan que el Crist en majestat de Caselles sigui una obra única
dins el romànic?

•

Qui va ser el company ﬁdel de Sant Bernat? Quin servei li va prestar?
Amb quin nom ha passat a la història?

•

Què raja al peu de la creu de ferro forjat de l’ediﬁci sociocultural (Casal dels padrins)?
Què hi havia abans en aquest ediﬁci?

•

Quin és el campanar més alt de totes les esglésies parroquials d’Andorra? Quants metres fa?
En què són diferents el Crist gòtic de l’església parroquial i el de l’església de Sant Joan de Caselles
a l’hora de representar Jesús?
Quin signes distingeixen Sant Jordi i quins, Sant Galderic (patró dels pagesos)?

•

Com s’anomena la part baixa de poble de Canillo, on hi ha situada l’església de Santa Creu?
A qui està dedicat el retaule que se’n conserva a l’interior, i què representa?

•

Per què diem la creu dels 7 Braços si només en té sis?

•

Quina és l’originalitat de l’arc de la porta de Sant Miquel de Prats, per la qual cosa se’n diu
“arc d’ametlla”?

•

A més de la creu de Carlemany, quin altre monument té l’emperador a Canillo?
Com anomena l’himne nacional andorrà a Carlemany?

•

Per què de les capelletes del camí Ral de Meritxell se’n diuen “oratoris”.
La gavernera, quina importància té per a Meritxell? De quin color són els fruits que té?

•

L’església vella de Meritxell és romànica o barroca?

•

El santuari de Meritxell, per què fou bastit a Meritxell i no en un altre indret del país?
Quantes imatges de sants hi ha al santuari de Meritxell? Per què?
On llegim “Virtus Unita Fortior”. Què vol dir en català?
Observa la imatge de la Mare de Déu de Meritxell i assenyala els trets amb els quals l’artista medieval
la va voler caracteritzar. Què signiﬁquen?

Escriu un missatge de pau a l’agenda del santuari de Nostra Senyora de Meritxell.
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TELÈFONS D’INTERÈS
118 Bombers/Ambulàncies
110 Policia
116 Atenció Sanitària Urgent
Centre d’Atenció Primària de Canillo. Tel.: 851 050
Comú de Canillo. Tel: 751 036 – Fax: 753 647
Servei de Circulació. Mòbil: 346 000
Rectoria de Canillo. Tel.: 851 115
Oﬁcina de Turisme Valls de Canillo. Tel.: 753 600 – Fax: 753 601

vdc@andorra.ad - www.vdc.ad
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