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RESUM 
 
Aquest treball basat en el Santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar  consta de 
dues parts, una de primera corresponent a la part explicativa de les diferents 
etapes del Santuari fins arribar a l’edifici que es pot observar avui dia. I una altra 
part, la corresponent al grafisme, realitzant-se l’aixecament del mencionat edifici. 
 
La primera, és a dir la part d’evolució històrico – constructiva del temple consta 
de diferents punts, per a independitzar diferents temàtiques, així trobem els 
antecedents, on s’expliquen els orígens de la població de Canet i la presencia 
d’una petita esglesiola anomenada Sant Pere de Romaguera. El següent punt fa 
referència  l’autorització per part del Bisbe de Girona per a realitzar la segregació 
de Canet de la població inicial de Sant Iscle de Vallalta. Amb aquesta 
autorització es permeté la construcció de la primera església parroquial de Canet 
de mar, datant-se al voltant de 1460 i les dècades següents. 
 
Al voltant de l’any 1580 s’autoritzà la construcció d’una nova església parroquial. 
A partir d’aquet fet l’antiga església passà a utilitzar-se com a  ermita, encara que 
sense el l’advocació de la Misericòrdia. 
 
El següent punt correspon a l’augment de fervor de la població de Canet vers 
aquesta ermita, la multiplicació dels seus guanys i les diferents reformes que se li 
feren, coincident amb l’època on l’administració fou portada per Mns. Marià 
Martínez, entre els anys 1720 i 1750 aproximadament. Aquest intentà promoure la 
construcció d’una nova ermita més adient a la gran afluència de fidels que s’hi 
adreçaven, obtinguen una negativa per part de les autoritats polítiques i 
eclesiàstiques de la població, sobretot de les corresponents a la parròquia, per 
evitar que dit capellà assolís més control sobre la població que els mencionats 
estaments. 
 
Durant la dècada de 1850 a 1860, es posaren d’acord les autoritats eclesiàstiques 
amb les polítiques per finalment emprendre la construcció d’una nova ermita, el 
projecte fou a càrrec de l’arquitecte Francesc Daniel Molina i Casamajó, 
arquitecte d’origen vigatà però afincat a Barcelona, que d’ente els càrrecs que 
ostentà figura la d’ Arquitecte municipal de la capital catalana. Es detallen 
gràcies als documents trobats en arxius públics i  particulars canetencs el cost 
aproximat de la construcció de la nova ermita en estil neogòtic, així com 
l’aportació com a herència testamental del canetenc afincat a La Habana 
Carles Pasqual i Puig, fet que impulsà i ajudà quantitativament alhora de solventar 
la problemàtica econòmica que comportava la construcció d’aquell col·losal 
edifici. Explicant-se també la composició interior del temple, així com la rica 
decoració que aquest posseïa assimilant-se a l’influencia de Violet-de-Duc, i els 
sistemes constructius emprats per a la seva construcció. Així com l’explicació del 
pas de l’anomenament de Ermita de la Misericòrdia a Santuari de la Misericòrdia, 
pel fet de que la Verge fou coronada l’any 1907 i se li atorgà el títol de patrona 
del maresme. 
 



 

 

El punt següent correspon a la tragèdia soferta durant les primeres setmanes de la 
guerra civil de 1936, on Canet perdé a causa de la virulència de les flames els dos 
edificis religiosos més grossos de la població, i en conseqüència els més rics 
arquitectònicament i artísticament parlant. El santuari quedà gairebé destruït, sols 
s’aguantaren en peus les façanes i part del presbiteri. Les voltes baixaren per 
complert, es cremà tot el mobiliari i es destruí la imatge de la Verge.  
 
L’últim punt correspon a la reconstrucció del Santuari en la dècada de 1940, sota 
la direcció de l’arquitecte Josep Mª Danés i Torras, així com les modificacions 
sobretot del presbiteri i la construcció de les voltes que dirigí l’arquitecte Pere 
Domènech i Roura en la dècada dels anys 1950. La reconstrucció detallada amb 
els materials utilitzats, així com la problemàtica dels anys de post-guerra de 
localització de cert tipus de material com ferro o fusta de certes dimensions. I 
finalment les petites reformes sobretot de caire artístic, de canvi de vitralls i 
decoració dels paraments que han anat envellit el temple fins arribar a 
l’actualitat, intentant evocar l’estil originari d’abans de la guerra civil. 
 
I finalment l’altre apartat corresponent a la part gràfica, on s’ha aixecat de forma 
fidedigna tant les façanes exteriors com les interiors, les plantes i s’han realitzat 
seccions per observar de forma complerta la volumetria, les solucions 
constructives i la distribució interior tant del mobiliari com de les petites estances 
que conformen l’edifici. 
També s’han realitzar uns plànols corresponents a detalls com són la porta 
principal o el retaule del presbiteri per tal d’observar-se amb millor qualitat el 
treball minuciós tant de l’autor de les obres com d’aquest treball. Així com la 
reproducció dels vitralls del temple, mostrant unes miniatures o parts de rosetons 
amb els colors que els componen, per tal de mostrar al lector la rica coloració 
interior que ocasiona el pas de la llum a través dels mencionats vitralls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1   INTRODUCCIÓ 
 
El present treball té l’objectiu de presentar a la societat, sobretot la canetenca, 
però també la d’arreu del Maresme i d’altes comarques l’anàlisi i l’evolució que a 
sofert el temple al llarg de la seva història, com arribà a ser l’ ermita de la 
Misericòrdia, el canvi i trasllat de la parròquia de Canet i posteriorment ja entrat el 
segle XX amb el nom de Santuari de la Misericòrdia. 
 
És cert que durant el bast període d’existència de la Verge de la Misericòrdia a 
Canet, els temples on s’ha custodiat la seva imatge han estat varis. Parlem d’es 
de la primitiva parròquia de Canet, posteriorment convertida a Ermita, els 
diferents canvis, millores i reformes que aquesta patí durant prop de tres-cents 
anys i finalment la construcció del temple que actualment podem contemplar i 
edificat sota la direcció de l’arquitecte Francesc Daniel Molina i Casamajó.  
 
La construcció del nou temple l’any 1853 comportà esforços extraordinaris per A 
la població canetenca. Molts foren els que donaren quantitats monetàries per 
ajudar al sufragi de les obres, d’altres, s’entén que foren els menys afavorits 
econòmicament de la població, posaren el seu gra de sorra aportant esforç i 
treball propi. Ja fos en les excavacions i execució de les obres, com també en el 
trasllat des de diferents punts de Catalunya i en algun cas des de les Illes Balears 
dels materials que s’utilitzarien per bastir el nou edifici. 
 
Fou també important el capital que arribà des de les “Amèriques”, s’ha de tenir 
present que Canet de Mar tenia llarga tradició de comerç amb Amèrica, i moltes 
de les famílies de la població tenien fills, germans o d’altres parents a l’altre costat 
de l’Atlàntic. Gràcies a les recol·lectes que allí es feren, sobretot impulsades per 
clergues i gent devota de la Verge de Canet, juntament amb el gran llegat que 
deixà en testament Carles Pascual i Puig, que estava establert a La Habana, 
podem dir que es recollí gairebé el cost total de la construcció i embelliment del 
temple. 
 
Les obres duraren des de 1853 fins a 1857, essent beneït el nou temple, amb traces 
d’estil neogòtic, durant la primera setmana de Setembre del mencionat any. Les 
festes i celebracions d’aquella jornada foren multitudinàries, i finalment es 
traslladà a la nova seu la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia. En 
ocasions s’ha mencionat, i es fet de rellevància, que aquest edifici fou la primera 
obra d’estil neogòtic que es realitzà a Catalunya.  
 
 
L’Ajuntament acordà en Junta extraordinària, durant el principi d’aquell mateix 
mes de Setembre del 57 que s’enderroqués l’antiga ermita, datada de 1461 i 
ampliada i reformada en nombroses ocasions. El fet que s’enderroqués l’antiga 
ermita s’explica en la posició i localització en que es trobava. Les escalinates 
d’accés a la porta principal de nou temple es feren casi bé tocant un dels 
paraments laterals de l’antiga ermita. Fet que comportava que la visió del nou 
temple quedava obstaculitzada per l’edifici de l’antic.  



 

 

 
 Anys més tard en la dècada de 1880, el patronat de l’ermita (en aquell moment 
administradors) acabaren amb els treballs de l’obra embellint-lo i decorant-lo. En 
alguna ocasió s’ha documentat que en la finalització de les obres del temple 
l’any 1857, aquest estava totalment desvestit pictòricament parlant. Gràcies a les 
dades que es conserven en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, és té 
constància que l’any 1857 els mateixos pintors que en dècades següents (1880) 
realitzaren la decoració interior de la totalitat del temple ja havien realitzar 
l’embelliment del Cambril. Per tant aquesta estanca fou l’única que es decorà en 
la dècada dels 50. Els pintors foren Ribó i Mirabent, i les traces que seguiren per 
decorar el temple foren inspiracions de la decoració de l’arquitecte francès 
Viollet-le-Duc en les seves obres publicades, i que aquí es coneixien. 
 
L’ermita anà guanyant fama tant per les característiques singulars de l’edifici com 
pel fervor religiós de la comarca, això comportà que durant el canvi de centúria 
del 1800 al 1900 des de Canet es demanés a Roma l’autorització per coronar a la 
verge. Hem de pensar que aleshores a Catalunya sols hi havia tres Mares de Déu 
coronades, que eren la de Montserrat, la de la Mercè de Barcelona i la de 
Misericòrdia de Reus.  
 
L’acceptació des del Vaticà, alegrà la població, engegant els treballs poc temps 
després per a les cerimònies i altres preparatius per a l’ocasió. Així finalment l’any 
1907 el Bisbe de Girona coronà a la Verge, fent-la patrona de la comarca del 
Maresme. I dotant l’ermita de la condició de Santuari. 
 
Anys de tranquil·litat succeïren aquell fet fins que esclatà la guerra civil del 1936. 
En el mes de Juliol d’aquell any tant l’església parroquial com el Santuari foren 
incendiats i gairebé destruïts. La suor i els esforços que tants anys costaren per a 
les famílies canetenques es veieren esvaïdes en poc mes de 36 hores. 
 
La imatge barroca de la Verge es destruí, el mobiliari es perdé així com es 
confiscà el “Joiell de la Verge” amb la intenció de vendre les pedreries per a 
sufragar els costos de la guerra, essent un desengany quan es veié que el cost 
que assolia era ínfim.  
 
De l’edifici sols en quedaren en peus la façana principal, part de les laterals i el 
presbiteri, tota la coberta s’enfonsà. Foren anys de pèrdua i tragèdia pel 
patrimoni de Canet. 
 
La reconstrucció començà a principis de 1940 sota la direcció de l’arquitecte olotí 
Josep Mª Danès i Torres. Es realitzà la nova coberta així com les reparacions 
bàsiques per poder-se obrir al culte. Anys més tard ja amb l’ intervenció de Pere 
Domènech i Roura es millorà el presbiteri, l’accés al cambril i es realitzaren les 
voltes del sostre.  Millores que es realitzaren per intentar recuperar l’aspecte del 
temple inicial i que es feren sense projectes definits ni detallats. 
 



 

 

És per això que el sentit de l’aixecament gràfic que acompanya aquest treball és 
el de dotar al temple d’uns plànols que mostrin les dimensions i volumetria 
constructiva  a imitació dels originals que es perderen durant l’incendi del 36.  
 
El contingut de plànols es poden subdividir amb les plates de les diferents 
estratigrafies del temple, els alçats de les façanes, les seccions corresponents i 
necessàries per a reflectir elements i solucions constructives que no s’aprecien 
quotidianament així com la realització d’algun plànol de detalls per ajudar al 
lector a admirar la precisió dels elements plasmats en els plànols. 
 
D’aquesta manera al meu parer el treball que estic fent es retornarà a la població 
de Canet, el que les tragèdies de la guerra els sostragué, i permetrà contemplar 
plasmat en paper la marga i singular obra arquitectònica que tenim en la nostra 
població.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1  EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 
 
El Santuari de la Misericòrdia es troba situat en la part alta de la població de 
Canet de Mar, essent província de Barcelona però Bisbat de Girona. 
Canet de Mar és una població costanera d’ aproximadament 15.000 habitants, 
de la part alta de la comarca del Maresme, trobant-se aproximadament a 45 Km 
de Barcelona.  
 
La situació del Santuari correspon a la part superior del nucli de la població, 
elevat en un del primers turons que conformen l’ascendència cap al les 
muntanyes de la serralada del Montseny. 
La situació privilegiada de l’edifici comporta que des del pati que l’envolta es 
pugui contemplar el mar.  
 
L’accés a dita església es pot realitzar per diferents vies urbanes, encara que la 
més significativa és la del Passeig del Santuari, entramat urbanitzat a principis del 
segle XX, amb intervenció de l’arquitecte Luís Domènech i Montaner, i que consta 
actualment de mig Quilòmetre de longitud, desestimant-ne la seva continuació 
fins a la costa per la problemàtica de les expropiacions de les finques urbanes. Per 
tant, sòls es pogué realitzar la part superior corresponent a antigues finques 
agrícoles.  
 
El projecte de Domènech plantejava resoldre l’efecte de no alineació entre el 
nou passeig i el Santuari ja construït mitjançant en la part superior d’aquest una 
gran plaça esglaonada, ajardinada i amb l’existència de fonts per poder fer 
l’accés al temple el més rectilini possible. 
 
Si l’obra en qüestió s’hagués realitzat tal i com preveia el projecte, actualment 
Canet tindria una rambla que creuaria tota la població en direcció nord-sud, 
tenint una longitud aproximada d’un Quilòmetre. 
Des de l’inici fins a la seva part superior, unint-se amb el pati del Santuari, el 
passeig està conformat per un vial per cada lateral per a pas de vehicles, i una 
zona intermitja sense pavimentar ajardinada amb arbres. 
 

Imatge del Passeig poc temps 
després d’haver-se realitzat 
(Arxiu Biblioteca Municipal de 
Canet). I imatge del Passeig en 
l’actualitat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Així mateix a la part dreta del Santuari, mitjançant la compra de diversos terrenys 
agrícoles per part del Patronat de la mencionada Ermita, es realitzà un bosc 
enjardinat anomenat comunment “El parc del Santuari”, parc que originàriament 
estava compost per diversitat de plantes i petits llacs amb animals aquàtics. Anys 



 

 

més tard s’hi construí l’Hotel Restaurant, edifici modernista, essent l’arquitecte 
projectista de l’obra Josep Puig i Cadafalch. 
 
En els seus entorns, es localitzen diverses fonts, així com una antiga mina 
d’abastiment d’aigua, que pel contrari de les diferents mines que antigament es 
trobaven dins el nucli urbà i que eren propietat de la població, i gestionades per 
l’Ajuntament, aquesta tenia la peculiaritat de que era d’ús i de propietat 
exclusiva del Santuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2  ANTECEDENTS: L’ORIGEN DE CANET DE MAR 
 
Gràcies als pergamins custodiats en l’arxiu del Bisbat de Girona, sabem que a 
l'any 1090, el bisbe de Girona Berenguer Guifré, consagrà l’església de Sant Iscle 
de Vallalta; la solemnitat de la celebració, entusiasmà la gent que havia pujat de 
la Vall-baixa i projectaren aconseguir un lloc propi de culte. Ells encara no 
estaven batejats amb el nom de Canet de Mar; ho serien al desmembrar-se del 
poble mare, Sant Iscle. El nom de Canet ve de "canetum", vall de canyers; 
aquesta és la versió més versemblant degut a que en aquell temps tota la vall era 
una esplanada magnífica de canyers verds i aiguamolls que arribaven fins el mar. 
És cert que també es vol fer procedir de Francesc Cané, senyor que havia habitat 
en el castell de Santa Florentina. Tanmateix en l'arbre genealògic dels propietaris 
del castell de Canet, no es troba en lloc aquest personatge. Hi ha qui identifica 
Canet en "ca-net", ca-gos-fidel. Fa cosa d'uns cinc-cents anys, el rei Joan II atorgà 
el títol de "Molt noble i lleial Vila de Canet de Mar", degut a l'ajut obtingut dels 
remences locals durant els deu anys de guerra civil catalana del segle XV. El lema 
històric aureolant un ca, un gos, signe de fidelitat. Exemple d’aquest fet el trobem 
quan en l’any 1948, Florenci Veciana l'esculpí en l'escut de Canet que figura a 
l'altar neobarroc de la capella del Santíssim.  

El remença era un esclau de la terra que la conreava, restant-hi completament 
integrat com un arbre que hi fos plantat i malgrat que canviés de mans, ell seguia 
la mateixa sort. S'era remença per naixement de pares remences, per matrimoni o 
per la voluntat contractual i per una sèrie de servituds vers el senyor, que eren 
denigrants a la dignitat de la persona. Els remences s'havien posat al costat del rei 
Joan II, és normal, doncs aquest els prometé la manumissió, fet pel qual l'esclau 
recobrava la llibertat; malauradament, acabada la guerra no complí la promesa i 
tot va quedar pràcticament igual. En pujar al tron el seu fill Ferran el Catòlic 
també s'ajornà l'assumpte; es produí un segon alçament que fou reprimit d'una 
forma cruent. Finalment una sèrie de negociacions entre els síndics o comissionats 
remences i els representants dels senyors, en les que actuava d'àrbitre el poder 
real, en la data de 21 d'abril de 1486 es signà la sentència arbitral mitjançant la 
qual els remences quedaven alliberats essent la primera declaració jurídica a 
Europa de supressió de la servitud del feudalisme. Pel camí de la llibertat, els 
canetencs adquirien personalitat pròpia.  

L'escut de Canet estava dividit en quatre quarters: el primer, manté les quatre 
barres, en el segon, guarda el ca, o can (gos), en el tercer, la nau, degut que és 
una població a la ribera del mar i durant anys el mar ha estat l'element essencial 
de la seva història, en un quart dibuixa una canya, responent a l'etimologia de 
Canet i, finalment conserva el timbre de l'ensenya comtal, en record que en el 
seu dia foren instituïts els títols de vescomtat i comtat de la Vall de Canet.  

Evocant els orígens podem pensar que els habitants de Sant Iscle pujarien amb 
freqüència el cim de la muntanya de Pedracastell i descobririen admirats la 
magnífica esplanada d'aiguamolls i canyers verds que arribarien fins a platja i al 



 

 

mar i enamorats farien els passos per establir-s'hi. Amb tot, no foren els primers 
d'apreciar el terme de la vall, en indrets hi ha vestigis d'una vil·la romana (segle V).  

A poca distància del castell de Santa Florentina i a la dreta de la cruïlla del camí 
que puja cap a Pedracastell, s'alça en el mateix "Sot de l'Aubó" un turonet on 
destaca un monòlit amb l'inscripció: "Antic lloc de Sant Pere de Romeguera - Abril- 
1987"  

És l'únic rastre visible que dóna fe del primer lloc de culte construït a la Vall-Baixa 
de Sant Iscle, posteriorment batejat amb el nom de Canet de Mar. El nom de Sant 
Pere d'Aubó o de Romeguera és degut al fet d'haver-se-li dedicat a l'apòstol 
aquest sot on creixien les romegueres de rostoll i en l’actualitat uns quants pins.  

Els escassos habitants d'aquest indret, eren treballadors camperols, la parròquia 
romania al seu costat, aplegava la vida a pagès, celebrava les festes que el 
calendari agrícola requeria, servia de punt de reunió social i les alegries i les 
penes, el naixement o la mort dels membres més estimats, eren manifestacions de 
joia o dolor comunitaris.  

El 1098, segons mossèn Joan Tarré Sans, historiador canetenc, estava bastida 
l'esglesiola de Sant Pere de Romeguera i a partir d'aleshores, no eren els feligresos 
que pujaven cap a la Vall-alta per anar a missa i rebre els sagraments; era el 
rector que baixava cap a la Vall-baixa. Com a sufragània de Sant Iscle, l'església 
de la vall marítima, allunyada suficientment de la costa per evitar les ràtzies de 
pirates i corsaris, no presentava majors dificultats i durant tres segles i mig els seus 
murs i la seva petita nau contemplaren, silenciosament, generació darrere 
generació els creients que hi venien a celebrar la seva fe. Encara, segons anota l’ 
historiador canetenc Magí Xiques Soler, nascut el 1844, contemporanis seus havien 
vist un vell missal i altres objectes d'altar que havien servit per la celebració del 
culte en aquest lloc ara gairebé completament oblidat. 

La Mare de Déu que des de sempre havien venerat, volgueren palesar-la en 
imatge i per primera vegada en realitzaren una que, segons explica el Dr. Marià 
Serra Font, fill de Canet de Mar, nascut el 2 de febrer del 1863, tenia tres pams 
d'alçada, era d'escàs valor artístic, figurava la Verge del Roser amb el Nen, 
mostrava estil i trets d'escola italiana i rebria amb el temps l'advocació de Mare 
de Déu de la Misericòrdia.  

Aproximadament, a la mateixa època, se'n venerava també una al castell de 
Santa Florentina, segons el mateix historiador, el 15 de maig de 1344, Ferrer de 
Canet fundà un benefici a la capella de la "Domus o Casa Forta" amb el títol de 
"Santa Maria i les Verges"; un benefici aliè a la cura pastoral dels habitants de la 
vall.  

La imatge de la Mare de Déu del castell de Santa Florentina és una talla de fusta 
policromada, i ha estat restaurada per tal d’eliminar-li una capa de pintura 
posterior que li dibuixava falsos cabells i una diadema.  



 

 

Es representa a la Verge asseguda en un tron rectangular en el qual figura un 
coixí i s'ornamenta amb dos poms de forma octogonal amb relleus semiesfèrics; 
duu el Nen en el genoll esquerre, sobre el qual recolzen els peus nus, i beneeix 
amb la mà dreta alçada, en lloc de sostenir-hi algun atribut, com era freqüent. 

El Fill també beneeix amb la mà dreta, i amb l'esquerra sosté dret i recolzat en la 
Mare, el llibre de les escriptures.  

Hi ha qui la fa procedir del convent de la "Vall de Maria"; posteriorment 
abandonat i reduït a ruïnes. Se suposa que, desaparegut el convent, la imatge 
passà a venerar-se a la Vall-Baixa de Sant Iscle, essent aquesta Canet de Mar.  

És possible també que procedís d'alguna església de la Vall-Alta i qui sap si del 
monestir de Santa Maria de Roca-rossa, on una imatge de la Verge era molt 
venerada en els segles XIIè. i XIIIè. per tota la contrada a l'entorn d'Hortsavinyà, 
poble en el que es troben les ruïnes de la seva església.  

Finalment, Enric Roig Masriera, descendent de família canetenca, assegura haver 
escoltat tradicionalment a la seva família, que un dels seus avantpassats, patró de 
nau, portà la imatge de la ciutat de Triestre; un fet que, per altra banda, 
concorda amb l'estil de la imatge que és de trets d'escola italiana.  

La Vall de Canet no havia adquirit encara personalitat jurídica, ni a nivell civil, 
naturalment depenia del terme de Montpalau, ni a nivell eclesiàstic, doncs era 
una sufragània de Sant Iscle de Vallalta; l'acta de constitució de Canet com a 
municipi independent no tindrà lloc fins el 1599; i després d'un expedient que durà 
vint anys, no seria declarada parròquia totalment independent fins el 10 de febrer 
de 1616. Tanmateix, la necessitat d'atendre pastoralment la feligresia, assentada 
ja en trenta cases a la Vall, urgia prendre mesures adients per solucionar les greus 
dificultats que s'amuntegaven sobre els fidels en el moment d'anar a missa els 
diumenges i festius. 

És cert que, en part, s'havia solucionat el problema quan poc després de la 
consagració de l'església de Sant Iscle de Vallalta, el 1090, pel bisbe de Girona 
Berenguer Guifré, s'obtingué el permís de construir l'esglesiola de Sant Pere de 
l'Aubó o de Romeguera que segons Mns. Tarré, es bastí en el 1098 al costat mateix 
de la Domus o Casa Forta, avui Santa Florentina. És possible que hi hagués la 
sagrera -circuit sacralitzat entorn de l'església delimitat en trenta passos- tota 
violència comesa en aquest circuit era equiparada a un sacrilegi pel qual s'havia 
de respondre davant d'un tribunal episcopal. Amb el temps aquest lloc protegit es 
conformà com una aglomeració d'edificacions amb destinació a 
l'emmagatzematge i a l'habitatge; de fet la primera gent de Canet estaven 
arraulits i situats en aquest Sot de l'Aubó, i el capellà de Sant Iscle de Vallalta els 
venia a celebrar la Missa.  

Aquest estat de coses perduraria tres-cents seixanta-tres anys. A mesura que les 
cases s'anaren apropant al mar, s'imposà que el temple seguís el mateix 



 

 

moviment; a mitjan segle quinzè, quan Sant Pere de Romeguera era encara l'únic 
temple de la Vall, els nuclis de població ja quedaven establerts en els promontoris 
del barri del Pinar, amb els tres antics carrers de Ravalet, de l'Arpa i de Sant Pau. 
En aquest últim encara es trobava alguns anys enrere la casa vella de la primera 
rectoria, amb una finestra gòtica de pedra picada. És possible, segons Josep 
Rovira, que l'origen del nom del carrer de l'Arpa, fos Arpan, per ser el lloc on vivien 
la gent ocupada en aquest sistema contractual de treball; els arpans eren com 
els parcers, gent que treballaven la terra segons uns determinats costums agraris. 
Els altres nuclis habitats eren el barri del Castellet, el Mas Ramonet i, més al centre 
de la Vall, el Mas Bigues.  

Es feia, doncs, just i necessari, que l'església i el capellà que tenia el càrrec 
pastoral d'aquest indret estiguessin més a prop d'on s'anaven ficant els fidels, 
perquè les atencions espirituals poguessin ser degudament ateses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  L’ORIGEN DE L’ERMITA (1461–1590):  PRIMERA PARRÒQUIA DE 
CANET 

El Dr. Marià Serra i Font examinà la història i trobà que, els feligresos de la nostra 
vall, a l'estar lluny de l'església parroquial de Sant Iscle -distava més d'una hora de 
camí, haver de pujar i baixar muntanyes, travessar rieres, que en temps de pluja 
portaven molta aigua, sentint-se desprotegits religiosament parlant, sobretot pel 
perill dels moribunds de no poder rebre els sagraments, per manca de temps. 
Exposaren totes aquestes dificultats al bisbe de Girona que, aleshores, era Jaume 
de Cardona, i demanaren permís de bastir una nova església més propera a la 
ribera de Canet de Mar. El bisbe hi accedí. Ho mostra la sol·licitud que li fou 
adreçada el 9 de juliol de 1461, pels síndics: Francesc Serra, Joan March Colomer i 
Francesc d'Ulmis militar, amo, aleshores de la Domus, en nom de tots els veïns de 
la vall, es feien càrrec de pagar les despeses pel cost de la construcció de 
l'església, l'adquisició dels objectes sagrats i de tot el necessari per a la celebració 
del culte, i tenir-la bastida en l'espai d'un any; així mateix es responsabilitzaven de 
fundar un benefici pel manteniment d'un clergue.  

A les demandes dels feligresos de 
la Vall de Canet, feren forta 
oposició el rector i els parroquians 
de Sant Iscle de Vallalta, potser, a 
l'intuir que a la llarga aquesta 
petició portaria al 
desmembrament d'una part 
important de la comunitat 
cristiana i no s'equivocaven. El 
bisbe solucionà el litigi amb una 
resolució plena de saviesa: envià 
el seu Vicari General, Bartomeu 
Travesseti i escoltat el parer dels de 
Canet i els de Sant Iscle, el 30 de 
setembre de 1461, la cúria 
episcopal de Girona, donà 
l'autorització demanada pels fidels 
de la Vall.  

L'església es construiria, però 
quedaria com a sufragània de 
Sant Iscle i els canetencs s'obligarien a assistir, al menys, en representació un de 
cada casa, en les 4 festes anuals de l'església mare, això és: Sant Pere, Sant Feliu, 
Sant Iscle i Santa Victòria. Per altra banda, el benefici es fundaria a títol diaconil o 
de servei pastoral, el capellà que l'obtingués, s'encarregaria de la cura d'ànimes i 
a part de les 25 lliures anuals com a dot, se li proporcionaria casa per a viure.  

Vistes i examinades totes les resolucions preses el 30 de setembre de 1461, el bisbe 
Jaume de Cardona signava el document episcopal atorgant el permís sol·licitat. 



 

 

Segons sembla els autòctons per accelerar la concessió de la demanda, posaren 
mans a la feina des del dia mateix de la petició i començaren l'obra, perquè a 
l'any just, essent el 30 d'octubre de 1462, era beneïda la nova església, dedicada 
a Sant Pere i Sant Pau, pel mateix Vicari General, Bartomeu Travesseti.  
 
El Dr. Marià Serra descriu en les seves notes històriques el nou lloc de culte i per ell 
sabem que l'entrada de la capella estava de cara a ponent, la nau tenia volta 
de canó imitant el romànic rural i era forta i senzilla com una ermita: les dimensions 
eren 12'40 metres de llargada per 6'80 metres d'amplada, tenia pica baptismal, 
cementiri al seu entorn i en el retaule de l'Altar Major figuraven les pintures dels 
seus patrons, els apòstols sant Pere i sant Pau.  

Amb el temps, l'edificació fou engrandida gràcies a les aportacions dels habitants 
de la Vall i en el 1500 l'església amb més capacitat estava acabada. Consta, per 
documents guardats en l'arxiu diocesà i en les cròniques de les seves visites 
pastorals que va ser proveïda de llibres, palis, tovalles, calze de plata, campanes, 
llànties i altres ornaments. El 1514, en la visita pastoral del bisbe fra Guillem Ramon 
Boil, s'indicà que hi havia un altar; sis anys més tard el 1520, en una nova visita, es 
concretà que hi havia l'altar de sant Pere i sant Pau i d’un altre amb la Mare de 
Déu. En una tercera visita el 1529, s'informà que en l'altar major hi havia dos 
ganfarons o estendards de color carmesí, l'un amb la imatge de sant Pere i sant 
Pau i l'altre amb la de la Mare de Déu i sant Erasme i dues llànties enceses.  

Ja en el pontificat d'un nou prelat, el bisbe Margarit, en visita pastoral el 1544, es 
tornà a remarcar que hi havia l'altar major i un altre de la Mare de Déu i 
ornaments, es detallà que estava proveït de dos mantells de setí, de robes fines 
amb llustre sedós i de dues diademes d'argent com a cinyells preciosos per 
adornar els de la Mare i el Fill. Tot indica, anota el Dr. Serra, que la devoció a la 
Mare de Déu anava creixent, remarcant que unes imatges esculturades, la de 
Jesús i Maria, fossin revestides de robes, per més que fossin de setí, desfigurant les 
talles; amb tot, s'ha de reconèixer que la gent era moguda pel fervor de la seva 
fe i devoció, sentiment que s'ha de valorar per damunt de totes les iniciatives 
desafortunades.  

 
En les notes històriques del Dr. Marià Serra i Font, recollides pel seu fill Francesc 
Xavier Serra Barrecheguren, es deixa constància que des de 1569 es venia 
complint el vot que féu Canet d'anar cada any, el dilluns de Pasqua, al Corredor 
a venerar a la Mare de Déu dels Socors pel favor obtingut de l'alliberament d'una 
pesta contagiosa que delmava la població. Com s’ha dit anteriorment sobre la 
procedència d’aquesta imatge,el patró de nau, avantpassat de la família Roig-
Masriera, segons manté la tradició de la nissaga, la portà de la ciutat italiana de 
Trieste; una ciutat al nord d'Itàlia, capital de la regió de Friuli-Venezia Giulia, 
situada prop de la frontera de la ex-Iugoslàvia, al peu dels Karts, a la costa del 
golf de Trieste.  



 

 

La terrible epidèmia de la pesta negra, anomenada pels bubons o tumors foscos 
que es formaven a les articulacions i altres parts del cos infectat (així també 
anomenada pesta bubònica), s'originà el 1347. Els efectes a Catalunya foren 
esfereïdors; la pèrdua total en vides, reduí la població en més de la meitat. La Vall 
de Canet experimentà en carn pròpia la tragèdia; estava consternada i abatuda, 
desconeixia la veritable presència del mal i el seus mecanismes de propagació. 
Segons textos de l’època s’atribuí el seu esclat i difusió, com en general per tot 
arreu, a la gravetat i a l'augment dels pecats col·lectius provocant la conseqüent  
ira o càstig diví. Per aquesta raó, van multiplicar-se els actes de rogatives, 
processons i altres cerimònies o ritus públics de desgreuge o expiació i sobretot, 
tenint especial relleu, tal com explica Magí Xiqués i Soler, el "vot de poble".  

Per tant durant catorze anys, des del 1718 fins el 1732, la romeria substituí la que 
durant llargs anys des del 1569 fins el 1718, es feia a l'ermita del Corredor, passant 
pel paratge de Lourdes d'Arenys de Munt. Vençuda la dura ruta de quatre hores 
de camí, resaven finalment als peus de la Mare de Déu dels Socors i realitzaven les 
pertinents celebracions religioses, pròpies de les romeries.  

El Dr. Serra, en les seves notes històriques, explica que el vot del Corredor s'havia 
complert amb tota normalitat per espai d'una centúria; el dilluns de Pasqua, el 
rector hi anava acompanyat dels jurats, predicador, obrers i una dona que els 
preparava el dinar, degut que el pelegrinatge durava tot el dia. La constància en 
el compliment del "vot de poble", s’ha confirmat per la relació de les despeses 
que anualment quedaven anotades en el compta dels obrers de la Parròquia, 
per la compra d’aliments i d’alguna ofrena. 

Però l’any 1671, segons Serra, es troba una anomalia, el rector, pel motiu que fos, 
per l'edat o altres circumstàncies, no devia anar al Corredor i el Consell (referint-se 
a l’Ajuntament) féu un pacte amb el diaca, el beneficiat Mn. Pau Misser, el qual 
es comprometé a acompanyar-los i en cas que no li fos possible, hi enviaria un 
altre clergue, fent-se ell càrrec de pagar les despeses. La cosa no prosperà, 
d’aquesta manera tres anys més tard, es recomanà, gairebé com a obligació 
que Mn. Misser deixés el seu càrrec a la Vila a conseqüència de no haver 
complert el pacte. 

Fora d'aquest incident, no s’ha documentat cap altra anomalia i fins l'any 1718 diu 
el Dr. Serra, hi ha les partides que pagava el Consell pel pelegrinatge al Corredor.  

Amb tot, les dificultats i inconveniències per la llunyania del lloc, mogué als 
responsables a sol·licitar al bisbat una commutació del "vot de poble", de manera 
que el compliment es pogués fer des d'un indret proper, on la gent hi tingués més 
fàcil accés. La demanda fou atesa i durant catorze anys s'organitzà el 
pelegrinatge al cim de l'espadat del Castell de Santa Florentina, comunment 
anomenat per la població “Els dos pins”. 

 



 

 

2.4  EL PAS DE PARRÒQUIA A ERMITA : SEGONA PARRÒQUIA  (1590–
1660)  

En el segle XVI, Canet de Mar havia quadruplicat els seus habitants i més de 30 
llars havien passat en una centúria a 180. Necessitava un lloc més espaiós per una 
digna celebració de les funcions religioses. Acudiren en el 1574 al bisbe de Girona, 
Benet de Tocco, aprofitant la benentesa de la seva visita pastoral a la població i li 
sol·licitaren el pertinent permís per bastir al terreny anomenat “de Can Bigues" una 
nova església d'acord amb les necessitats del moment.  

En quan a l'emplaçament del lloc s'havia suscitat una polèmica; no hi havia 
unanimitat. Els pagesos demanaven que fos construït en el terreny de Mas Ferran 
en el barri del Pinar; els pescadors, els qui vivien en el barri de la Ribera i els 
mariners, en un de més proper a ells. Des de temps, la població estava dividida en 
dos sectors; s'havien escollit com a refugi per escapar de les ràtzies dels corsaris i 
pirates moros, els uns l'indret que pujava cap a la muntanya, els altres, el que 
baixava cap al mar. Ara, allunyat el perill van guanyar aquests últims per votació 
popular. Així s’escolliren per a obrers de la parròquia Jaume Goday, pagès, 
Bartomeu Ros, mariner, Miquel Cabanyes, estadant, Salvador Palomers, clavari i 
negociant, mossèn Bartomeu Pla,rector i Bartomeu Barnoi, aparellador i director 
de les obres de l'església, a quina diligència s'atribueix la bona marxa de les 
múltiples i complicades tasques per bastir el complex.  

Es gestionà també amb prudència i serenor l'entesa i concòrdia en la qüestió 
espinosa dels emoluments a percebre com aranzels pels serveis religiosos i drets 
d'estola que corresponien als capellans a càrrec dels quals corria la cura pastoral. 
Les intervencions del vescomte de Cabrera sentenciant a favor dels obrers de 
Sant Iscle en el dret de vendre les candeles, dels síndics de Canet actuant en 
perjudici del beneficiat Mn. Anton Taxonera i les demandes de Mn. Salvador 
Reyner, rector el 1570, als parroquians i de Mn. Joan Rabull, rector el 1579, a Mn. 
Miquel Vaya beneficiat diaconil, se solucionaren, senyalant les obligacions i les 
prerrogatives que corresponien als qui ostentaven el càrrec. La documentació i 
les pautes que l'emmarcaven quedà en poder de Joan Moré, notari del terme de 
Montpalau. I degudament referenciat al peu de l'escrit hi ha el decret del bisbe 
Benet de Tocco, donant permís per fer la nova església, signant-lo el 31 d'agost de 
1579, sota el pontificat del papa Gregori XIII. A partir d'aquesta data els rectors de 
Sant Iscle vingueren a viure a Canet de Mar, i a Sant Iscle hi passà a residir el 
vicari.  

Seguint la crida del bisbe, el poble abans de començar l'obra, reunit en 
assemblea, es posà d'acord en el pagament d'un tribut equivalent a un vintè 
voluntari a satisfer, per part dels camperols, sobre els fruits i el vi, els pescadors pel 
peix, els mariners amb relació als nòlits -allò que es pagava pel lloguer d'una nau 
o d'una part- i la gent de negoci sobre la carn, el gra, els teixits de lli i les puntes de 
coixí; amb l’obligació per part de tothom, de pagar aquest estipendi fins que les 
obres del temple fossin enllestides. Els primers diners recollits, unes 200 lliures 
barceloneses, foren per pagar l'arquitecte Onofre Enrich, el qual per la 



 

 

construcció del temple decidí fer portar pedra picada de Menorca i bastir-lo en 
estil gòtic.  

En el 1590 -deu anys abans, en el 1580, tan sols es féu l'explanació del terreny- ja 
molt avançada l'obra, sorgí un contratemps financer per causa de l'exigència per 
part del marquès d'Aitona, el qual tenia la senyoria de la vila, del pagament 
immediat de 300 lliures. Els veïns prengueren l'acord que aquests diners li fossin 
donats del fons de donatius fets per a la construcció del temple i això entrebancà 
el bon ritme que portaven les obres. Però, tanmateix, el temple s’obrí al culte l'any 
1591. El dia 6 de març d'aquest any fou consagrat, amb llicència del bisbe de 
Girona, pel vicari general, Mn. Pere Tarroja.  

A partir d'aquesta data els obrers de la parròquia tingueren bona cura d'anar 
enriquint el temple cada vegada més. Els obrers es renovaven cada anys en 
presència del batlle i els jurats. A cada cerimònia s'aixecava acta en la qual el 
consell de la vila donava testimoni "d'haver vist els comptes que els havien donat 
els obrers; els quals aprovaven com a bons".  

Aquestes anotacions històriques foren recollides i publicades per Josep Rovira Fors, 
el qual continua dient que els canetencs anaren endegant i embellint l'església. El 
rector, mossèn Miquel Bru, llegà en testament els diners per les pintures dels 
retaules de l'Altar Major. Era un altar greco-romà, de línies perfectíssimes, amb 
bones escultures de les imatges de St. Pere, St. Pau i St. Benet. I, amb sis retaules 
de gran valor, considerats pels entesos com de les millors pintures renaixentistes de 
Catalunya. Eren unes teles de 2,30 metres d'altura per 1,42 d'amplada i 
representaven l'Assumpció de Maria, la Confessió de Pere, St. Benet ressuscitant 
un mort: aquestes situades a l'esquerra; i, a l'altre costat, l'Ascensió del Senyor, el 
martiri de St. Pere i la conversió de St. Pau. En aquest mateix temps, el de l'any 
1625, l'Altar Major fou daurat i policromat pel mestre Francesc Fornés de 
Barcelona.  

En les memòries fetes per Francesc Xavier Serra Barretxeguren, es deixa 
constància que en el 1593 o sigui, dos anys després d'haver-se bastit la nova 
església, les recaptes de les bacines de les ànimes i de la Mare de Déu de 
l'església vella, es destinaren per a la fàbrica de la nova, essent en total 153 lliures i 
5 sous, de la primera; i, 8 lliures, 4 sous i 2 diners, de la segona. Es demostra doncs, 
que en l'antiga subsistia el culte i que s'havien respectat les col·lectes per les 
ànimes i de la Mare de Déu, les úniques que no havien estat suprimides, degut 
que els pagesos en aquesta tenien dret a la celebració de sufragis; i la Verge 
Maria hi tenia el seu altar, que amb el temps donaria origen a la devoció a la 
Mare de Déu de la Misericòrdia. 

L’ historiador local, Magí Xiqués i Soler, en les seves anotacions deixa constància 
que solament en onze anys els canetencs van ser capaços de bastir la 
majestuosa església parroquial d'un gòtic català ben proporcionat; el 8 de març 
de 1591, Mn. Pere Tarroja, vicari general del bisbe Jaume Caçador, la beneí 
celebrant-s'hi una solemne festa que es repetí el 25 del mateix mes, dia en que el 



 

 

Santíssim Sagrament hi va ser traslladat, adquirint tots els privilegis de l'antiga i el 
benefici diaconil.  

A partir d'aleshores l'església vella va deixar de ser parròquia; tanmateix, insisteix el 
Dr. Serra, que no quedà del tot despullada ni s'enderrocà com hauria pogut 
succeir. Al seu parer hi influïren els pagesos; precisament, 1599 la jurisdicció del 
senyor, marquès de Montpalau, passava als vilatans i donava als pagesos, que 
construïren una espècie de patriciat vilatà, un paper molt representatiu en el 
govern municipal. Entre les famílies d’origen rural hi hem de comptar, segons 
Rovira Fors, els Gofau, Torrus, Goday, Misser, Catà, Marges, Giol, Curt, Golba, Muní, 
Figuerola i Beia.  

Tots ells, constituïen no solament una comunitat d'interessos, sinó també de poder. 
Anys enrere, s'havien oposat que la nova església es bastís al centre de la vila, i 
encara que no aconseguiren sortir-se'n, la seva influència devia pesar a l'hora 
d'estendre's els decrets episcopals.  

Més que mai, diu Serra Barretxegueren, devien voler tenir com a seva l'església 
vella; i això explica molt bé les disposicions que donà el prelat. A l'esmentada 
església hi havien de quedar totes les coses necessàries pel culte, prohibí que se'n 
traguessin les campanes, els altars i tota mena d'ornaments sota pena 
d'excomunió major. Manà que el prevere ostentós del càrrec, hi celebrés la missa 
matinal tots els dies de festa i que hi ensenyés la doctrina. Concedí als pagesos el 
dret d'enterrament al voltant del temple antic i de celebrar-hi els funerals i sufragis. 
Els ornaments s'haurien de conservar i reparar a despeses de la vila. Els obrers de 
l'església nova també ho serien de la vella i haurien de presentar al bisbe o al que 
ell delegués l'estat de comptes. Quedarien a l'església vella, l'altar major de Sant 
Pere i Sant Pau i l'altar de la Mare de Déu del Roser.  

En aquest estat de coses, passaren setanta anys; la vila anava creixent en 
habitants. Les autoritats degudament constituïdes es consideraven patrocinadors i 
protectores tant de l'església nova com de la vella. Tanmateix, aquesta última 
quedà molt a segon terme, com era de preveure, degut a que la primer era molt 
més gran i satisfeia plenament l’exigència dels fidels.  

Sortosament, els canetencs no se n'oblidaren completament, hi celebraren 
diversos actes religiosos durant la primera meitat del segle XVII, i sobretot, cresqué 
la seva estima a l'iniciar-se la devoció a la Mare de Déu sota l'advocació de la 
Misericòrdia.  

Un costum, que s'introduí a Canet de Mar, així que entrà en ús la nova església 
parroquial, fou la d'organitzar processons, romeries o pelegrinatges a l'església 
vella, quan alguna calamitat pública: epidèmia, sequera o plaga, amenaçava o 
feia sortir la població demanant l'auxili del Cel per la intercessió dels sants Patrons 
o de la Verge. A la segona dècada del segle XVII, una plaga calamitosa 
malmenà les collites deixant en la misèria a moltes llars; l'angoixa entre els veïns 
fou d'una dimensió tant colossal que el Consell va prendre cartes en l'assumpte i 



 

 

acordà, el 16 de març de 1618, fer cada any una processó i ofici solemne a Sant 
Pere Màrtir, així com es determinà beneir el terme. Segons l'acta que es trobava a 
l’Arxiu Parroquial, el vot perpetu es féu perquè el sant alliberés la vila dels elements 
nocius a les collites.  

Amb tot, s’evidencia, que l'entusiasme per l'església vella havia disminuït en gran 
manera i el Consell pren l'acord d'acudir el 1621, al bisbe per declinar als obrers a 
fer l'acte de presència a l'església vella, a la missa matinal dels dies festius; amb 
aquest objectiu, enviaren el jurat Joan Goday a Girona, a trobar el bisbe.  

El 1622, Jaume Miró és nomenat pel Consell, baciner o pavorde de Nostra 
Senyora, a la que encara no se l'intitula de la Misericòrdia. Alguna comunitat 
religiosa devia interessar-se per establir-s'hi, per dit motiu, el 27 de setembre de 
1624, és enviat un síndic a Girona a resoldre la qüestió i dictaminar la solució més 
adient. La sol·licitud dels frares no prosperà, doncs el mateix síndic és enviat a 
Barcelona per dir a Mn. Joan Pau Major que la petició dels candidats no és 
admesa.  

L'església vella, com era de preveure, quedà força desemparada i s'hi posà un 
ermità, perquè la guardés i en tingués cura. D'una breu crònica del Dr. Francesc 
Xavier Clausell, datada del 1711, se'n dedueix que un dels successius ermitans fou 
el qui imposà la nova advocació de Mare de Déu de la Misericòrdia a la imatge 
que tradicionalment era venerada com a Mare de Déu del Roser. El motiu sembla 
haver estat, perquè en el seu altar ja no s'hi celebraven les funcions pròpies de la 
seva festa.  

La nova advocació tingué gran acceptació en la població, i ben aviat passà la 
devoció a la comarca; i l'església vella deixà d'anomenar-se de St. Pere i St. Pau 
per titular-se amb el de la Mare de Déu de la Misericòrdia.  

En les anotacions històriques de Xavier Serra Barretxeguren trobem que en el 1676 
el Consell recomana al rector i obrers que donin company a Jeroni Saladrigas, 
l'ermità de Nostra Senyora de la Misericòrdia, perquè tingui cura de 
l'administració; no se sap, continua dient, si aquest company li fou facilitat, la 
veritat és que hi devia haver qüestions espinoses per raó dels diners de l'ermita i 
dels qui devien guardar les claus de la caixa forta. La intervenció del Consell -
l'òrgan que expressà la voluntat del municipi, així que en el segle XIII algunes 
poblacions esdevingueren universitats o corporacions públiques amb personalitat 
jurídica- obeïa a la disposició ordenada pel sínode de Girona de 1339 que 
obligava les parròquies a escollir anualment un parell d'obrers destinats a tenir 
cura del manteniment del temple i el culte amb les seves pròpies fonts de 
finançament: censos de blat, ordi i oli, almoines, censals, monopolis, cases i terres, 
donatius dels delmadors, i havien de passar comptes de la seva gestió, 
especialment després del concili de Trento, amb el rector, el bisbe o el seu 
visitador delegat en ocasió de les visites pastorals.  
A finals dels segle XVII l'administració de l'ermita de la Misericòrdia, després d'un 
temps de rodatge, estava pràcticament organitzada. El seu procés a través dels 



 

 

segles passa per una sèrie de vicissituds que ens donen l'autèntica fisonomia d'un 
lloc venerat que neix, creix, experimenta dificultats, es perfecciona i madura fins 
assolir l'esveltesa de l’actual Santuari. 

L'ermita, ens explica el Dr. Serra, poc concorreguda amb la creació d'un nou 
temple parroquial que gairebé la deixa òrfena, passa a finals del segle XVII amb la 
nova advocació de la Misericòrdia a ésser un càlid centre d'irradiació mariana 
que cala profundament en els canetencs. La població ha crescut; durant cent 
anys s'ha doblat el nombre dels seus habitants. En el 1689, el bisbe Miquel Pontic, 
en la seva visita pastoral de l'11 de març, manifesta amb exultança. En l'església 
vella, sota l'advocació de Sant Pere i Sant Pau, hi ha un altar dedicat a la Mare de 
Déu i s'hi evidencia una gran devoció. El dia següent, 12 de març, concedí 40 dies 
d'indulgència per cada Parenostre i Avemaria que s'hi resessin. Feia quasi dos anys 
la vila devia haver sofert un dolorós flagell i el consell, tot demanant la protecció 
del Cel, féu celebrar començant el 26 de juliol de 1687, un octavari de Misses 
cantades en memòria de Nostra Senyora de la Misericòrdia "per a que nos vulla 
lliurar d'aqueixa plaga";  

Es pregunta Francesc Xavier Serra Barretxegueren, què passà al 1691?. La imatge 
de la Verge fou traslladada a l'església major i l'ermita es quedà sense “l'escalf 
maternal”, es desconeix el motiu d'aquesta decisió, però es sospita que la clau del 
secret està en quelcom relacionat en la celebració abusiva de misses que, 
atenent la devoció dels fidels i desatenent les obligacions parroquials, els clergues 
hi oficiaven amb excessiva freqüència. És possible, doncs, la devoció a la Mare 
de Déu de la Misericòrdia havia crescut extraordinàriament; de la vila havia 
passat als pobles del voltant, i l'entusiasme s'havia desbordat en tanta 
desmesurada pel lloc venerat que molt probablement la parròquia restà algun 
diumenge desatesa.  

La cosa es subsanà, d'entrada, amb una mesura radical; l'església parroquial es 
possessionà de la imatge i les celebracions hagueren de redossar-se en el temple 
parroquial; de fet, diu el Dr. Serra, es troba una nota amb la comanda de pagar 
dos lliures amb vint sous a mossèn Jaume Cirés per sis misses, que hi celebrà, 
mentre Nostra Senyora hi romangué. Més tard l'autoritat eclesiàstica entrà en l'afer 
i, examinada la qüestió, corregí les extralimitacions, tornà la imatge a l’ermita, i 
decretà que en els dies festius solament pugui celebrar la missa a l'ermita el 
capellà que en té l'obligació i un altre, imposant penes els sacerdots que ho fessin 
sense el degut permís del rector. El decret entrà en vigor en la visita pastoral que 
en nom del bisbe Miquel Joan de Taverner i Rubí féu el seu delegat Francesc Pujol. 
Es remarca, en la mateixa visita pastoral, que en l'ermita hi havien els altars de 
Sant Pere i Sant Pau i de la Mare de Déu de la Misericòrdia, i els altars de Sant 
Miquel i Sant Francesc Xavier. 

 
 
 
 
 



 

 

2.5 L’ERMITA SOTA L’ADMINISTRACIÓ DE Mn. MARIÀ MARTÍNEZ (1721-
1830) 

El primer diumenge de juliol de 1721, a l'edat de trenta-sis anys va prendre 
possessió del càrrec de pavorde Mn. Martínez, que era, a la vegada, beneficiat 
resident de la parròquia subvencionat pel consell per "ensenyar a llegir els minyons 
i fer anar el rellotge, missió adjunta a la de preceptor, en aquell temps". Repassà 
l'inventari de tots els béns i s'esplaià veient les millores assolides d'uns temps ençà; 
vuit anys enrere s'havia adquirit un tros de terreny de darrera la capella i s'havia 
construït el creuer, el presbiteri, el cambril i sagristia; la imatge de la Mare de Déu 
ocupava ja el lloc principal i de l'advocació de Sant Pere i Sant Pau, com 
referents de l'església vella, s'havia passat a l'advocació de Santa Maria sota 
l'advocació de Mare de Déu de la Misericòrdia.  

Com a responsable de l'administració, Mn. Martínez havia de pagar deutes de les 
obres realitzades; se n'havien fet de gran envergadura i donat que l'ermita no 
tenia prou cabdals, els patrons mariners avançaven diners, sense interès; però les 
quantitats s'havien de tornar. Així es feia; entre les moltes còpies de partides que 
es podrien aportar, se senyala la que diu: "Mossèn Martínez del prestat Josep 
Clausell patró, 50 lliures de les quals Mn. Martínez té firmat rebut".  

Les obres del cambril, foren acabades l'any 1726 i n'havia estat capatàs Pere 
Anglada, per les quals es pagaren 50 lliures, 1 sou i 4 diners. En aquests anys, potser 
perquè es feien les obres, la recaptació dels pans assolí, segons el Dr. Serra, la 
quantitat de 5 lliures. No n'hi havia prou; amb el permís del Sr. Bisbe, l'administració 
començà, el 1725, a fer rifes a favor de l'obra de l'ermita, es venien anelles, 
arracades, puntes, regalades per les puntaires de la vila; de tant en tant, les noies 
joves feien una retallada del seu coixí per donar-la pels vestits de la imatge de la 
Mare de Déu. Altres vegades, segons anotacions del Dr. Serra, els fidels donaven 
coses perquè fossin rifades. Explica que en una ocasió, en el 1734, uns oficials 
vinguts d'Itàlia, donaren una gallina i fesols; en una altra, en 1760, la muller de 
Jeroni Soler, que havia fet una prometença a la Mare de Déu no pogué complir-
la al posar-se malalta; però així que recobra la salut, donà la cabra comprada de 
la que prenia llet per recuperar les forces. L'acció fou edificant, el rector se'n féu 
ressò en la predicació enaltint la generositat i el sacrifici de la donant; es rifà la 
cabra i se'n tragueren 19 lliures, 16 sous i en resultà premiat en Joan Consell, 
conegut pel motiu del "Namus". Un relat curiós és el del jove Cristòfol Pratdevall; 
era un jovenet que havia estat a Mèxic i després de passar per moltes trifulgues i 
situacions penoses, li fou possible tornar amb els seus. Agraït, en el 1763, donà sis 
pollastres. Es féu amb ells, el diumenge de la novena, una rifa amb sis extraccions 
perquè donés millor resultat, i s'ingressaren de la recaptació 17 lliures, i 10 sous.  

Mossèn Marià animava a continuar en les millores fetes a l'ermita; i així, dos anys 
després d'haver-se acabat el presbiteri i el cambril, es preocupà del retaule. 
Convocà una reunió dels pavordes, clavari i administradors i es féu un contracte 
amb Josep Pol de Sant Vicenç de Llavaneres, perquè per 300 lliures amb un altre 
company, escultor, Jaume Medí, realitzessin l'obra d'ornamentació. Es tractava 



 

 

d'un retaule de fusta amb el peu de pedra de Montjuïc, que havia de representar 
en el centre la Verge Maria, a la part superior, sant Pere amb ornaments papals i 
assegut a la càtedra, i als costats, Sant Josep i Sant Joaquim. Els escultors 
acompliren l'encàrrec i el retaule fou beneït i estrenat el 1729. Malauradament, es 
perdé, degut a que el bastir-se l'actual Santuari, fou portat a la parròquia i 
col·locat a l'altar de sant Josep Oriol; quan la imatge d'aquest sant passà a 
ocupar un altar nou, el retaule fou regalat a l'església de Sant Andreu de Palomar, 
incendiat en el dies de la Setmana Tràgica, motiu pel qual l'obra d'art 
desaparegué per sempre.  

Ampliada i ornamentada l'ermita i acabades les obres en el 1726, mossèn Marià 
Martínez es donà compte que la imatge de la Verge era massa petita per ocupar 
la gran fornícula del cambril i féu els passos perquè se'n modelés una de mes 
adient. No sabien ell a quin artista acudir, diu el Doctor Serra, ho proposà a 
Mossèn Joan Feliu, fill de Canet de Mar i beneficiat de Santa Maria del Mar, a 
Barcelona. Aquest, contestà la seva missiva, dient que la comanda era difícil; 
tanmateix procuraria atendre-la i esperava poder-ne reeixir satisfactòriament. 
Amb aquest objectiu, s'entrevistà amb Madrona Clarina, una dona virtuosa 
nascuda a Barcelona i batejada poc després el 16 de Març de 1688, a Santa 
Maria del Mar. A grans trets es sabut que Madrona es casà amb en Joan Briera 
del qual quedà viuda als tres mesos, es féu aleshores, terciària professora de Sant 
Agustí, sofrí molt en la seva vida, i morí, segons el llibre de les seves memòries, en 
olor de santedat al 1744.  

Madrona es prengué amb molt d’interès la comanda de Mossèn Martínez i digué 
a Mossèn Feliu, al fer-li l'encàrrec, que amb l'ajuda de Déu esperava sortir-se'n 
amb èxit. Anà a veure l'escultor Josep Font amb la convicció que ell li podria 
solucionar la papereta; precisament, les escoles d'imatgeria, en el segle XVIII 
havien adquirit un gran relleu a Catalunya i gairebé se centraven exclusivament 
en el tema religiós com a resultat de la Contrareforma catòlica, que afavorí l'auge 
del culte a les imatges perquè era la manera més popular i més fàcil de 
diferenciar els protestant dels catòlics.  

L'escultor escoltà, abans de modelar la imatge les paraules de la virtuosa vídua 
que li suggerí fer-la tal com ella mentalment la concebia; la Verge, havia de tenir 
mirada dolça, postura que inspirés tendresa i misericòrdia, alhora, amb 
indumentària digna perquè sense joiells, vestit blanc, mantell blau i cinta negra. La 
iconografia, seguint els gustos de l'època, presentava les imatges o bé, totalment 
esculpides, o bé, fetes només per vestir, en aquest cas solament eren acabats el 
cap, les mans i els peus, mentre la resta del cos no era altra cosa que un maniquí 
degudament abillat. S'ha de reconèixer que, artísticament, comparades amb les 
imatges que eren totalment esculpides i modelades, desmereixien bastant i com si 
d'una nina de drap es tractés, eren anomenades "pepes".  



 

 

Imatge  de  la  Verge  de  la Misericòrdia  construïda 
segons  les  recomanacions  de  Madrona  Clarina  i 
obra de l’escultor barceloní Josep Font l’any 1732. 
I destruïda durant l’incendi de 1936. 

Així succeí amb la imatge de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia que modelà amb 
art l'escultor Josep Font. Ell aprendria 
dels imatgers més importants de 
Catalunya, pertanyents al segle XVIII i 
dels que entre d'altres podem citar 
Josep Sunyé, Pau i Pere Costa, Lluís 
Bonifàs i Massó o la nissaga dels 
Escarpenter. Quan feta la imatge, 
Mossèn Feliu escrigué a Mossèn Martínez 
que l'anés a veure, ell s'hi presentà a la 
primera avinentesa; quedà embadalit i 
impressionat. Més tard ho escriu amb 
aquestes paraules: "no sé el què em 
passà; la vaig trobar tan bonica, sa 
mirada tan dolça i son posat de tanta 
misericòrdia que, confós i avergonyit 
d'estar davant seu, vaig caure de 
genolls i em vingueren llàgrimes de 
regraciament per tots els benefactors 
que m'havien ajudat. Santa Verge -li 
vaig dir emocionat- qui sóc jo per haver 
estat afavorit amb tanta ventura?. Què 
bonica sou, oh Mare Santíssima! Mare, 
empareu Canet i a tots els qui us 
demanin misericòrdia". Després, a 
l'agrair-ho a Madrona Clarina, aquesta li 
digué: "al demanar al Senyor que m’il·luminés, em semblà veure la imatge tal i 
com la modelat l'artista". En quant a la indumentària no se seguí fidelment el que 
ella havia indicat, segons el Doctor Clausell, finalment no se li posà cinta negra i sí, 
arracades i joiells.  

Fou beneïda a Barcelona el dia 4 de setembre de 1732 pel P. Agustí Antonio 
Minuart i Parets. Aquest, després d'una fecunda vida en la que destacà com a 
religiós Agustí i filòsof català, catedràtic de filosofia en la Universitat de Barcelona i 
destacat partidari, durant el setge de la ciutat al 1713-14, de la resistència contra 
Felip Cinquè, morí al 1743. L'endemà de la benedicció s'organitzà el solemne 
trasllat de la imatge a Canet de Mar.  

Posada la imatge nova en el cambril, el bisbe manà que l'antiga fos venerada en 
una petita mesa o altaret en el mateix lloc. En referència a aquesta disposició es 
troba la partida següent del dia 10 de setembre. "Es paguen a Joan Medí 26 
lliures, 10 sous per l'altaret fet en el cambril. Pels artistes que intervingueren en la 
modelació de la imatge, es pagaren a l'escultor 6 dobles, 33 lliures, 12 sous; al 
daurador, 28 lliures".  



 

 

Amb la nova imatge, comença una llarga etapa en la que la devoció, segons 
confirma el Dr. Clausell, creix entre vilatans i forasters. Quan es presenten 
calamitats públiques, problemes de salut o de manca de pluges, és invocada la 
intercessió maternal de Maria sol·licitant la gràcia impetrada. Un exemple, el 
trobem en el 1737; el poble tornava a patir una gran sequera. El dilluns de Pasqua, 
en sortir la processó de l'església, el Consell amb autorització del rector, acordà 
que al retornar a la parròquia des de l'ermita, s'hi portés solemnement la imatge 
de la Mare de Déu, que no havia baixat d'ençà de la sequera de 1703. Es féu tal 
com es planejà: La imatge, col·locada en el tabernacle de Sant Elm, fou portada 
per mariners, el tàlem, pels regidors i les atxes pels fidels; arribada a l'església 
parroquial, fou posada sobre l'Altar Major, se celebrà l'Eucaristia, es recitaren les 
lletanies i es resà el rosari.  

I així s'havia de continuar cada dia.  

L'endemà, dia 23 d'abril, hi hagueren núvols; el dia 24, senyals de pluja i plogué 
més o menys. El dia 25, ho féu tot el dia i continuà fent-ho fins el dia 30. S'havia 
pensat retornar la imatge a l'ermita el dia 28; però, al no poder ser, es cantà el "Te 
Deum" d'acció de gràcies a la mateixa església.  

El dia 1 de maig, al començar a fer bo, s'organitzà la solemne processó de retorn, 
vibrà de joia tot el poble i manifestà una vegada més, un testimonial fervor marià.  

Altres signes, a part de les celebracions religioses consignades, d'una devoció que 
es revivia càlidament en el cor dels fidels, foren en el mateix 1737, la composició 
per Mn. Miquel Carreras dels goigs de la Misericòrdia, i dos anys després, el 1739, 
la pràctica de la Novena. El Sr. Bisbe de Girona felicità a Mn. Martínez pel molt 
que havia fet créixer i propagar la devoció a la Mare de Déu. 

A nivell de la vila i de la religiositat dels veïns de Canet de Mar, es repetí en el 
mateix any 1739, el gest de filial confiança de 1732. Una persistent sequera, 
tornava a ensenyorir-se de conreus i de la situació precària de moltes famílies; el 
recurs de pregar a la Verge i la invocació de la seva benvolent intercessió, 
encoratjà a tots a participar en un nou acte públic de fe, veneració i 
d'impetració, segurs que la Verge els dotaria amb la gràcia sol·licitada.  

Es baixà la imatge antiga de la Mare de Déu a la parròquia el dia de Sant Josep, 
19 de març; es feren els mateixos actes de culte d'anys passats i a la nit, entre el 
21 i 22, començà a donar signes d'una pregària escoltada; plogué poc, però ja 
plogué. Passada la Setmana Santa, el dilluns de Pasqua, es féu la processó -Vot 
de Poble- com cada any. Es portà la Verge d'anada i de retorn i es continuaren 
les pregàries fins el dia 3 d'abril; i finalment la gent, contemplà com tot el dia 
plovia.  

El dia 5 la imatge fou retornada en processó a l'ermita i es cantà un Ofici Solemne 
d'acció de gràcies.  



 

 

Cíclicament es repetien les sequeres; i, cíclicament, es repetien les pregàries. El 
1775, es tornaren a fer les rogatives i la imatge de la Verge -probablement, la 
petita, com es tenia costum- es baixà en processó a la parròquia. El 1808, es baixà 
la imatge gran.  

Els particulars, sovint manifestaven la seva veneració a la Mare de Déu de la 
Misericòrdia, no solament practicant actes de pietat a l'ermita, sinó també volent 
que es perllonguessin a perpetuïtat; i amb aquesta intenció, es va introduir la 
costum de les fundacions. Entre les que estaven enregistrades, hi havia la de 
cantar el rosari el primer diumenge de la Novena i el de celebrar tres Oficis 
solemnes corresponents als dies 2 i 15 de setembre i el 21 de desembre.  

Una altra manifestació piadosa era la de sol·licitar a la Santa Seu la concessió 
d'indulgències pels actes de pietat que tinguessin lloc a l'ermita. El 1751 es troba 
una partida pagada a un mariner de Malgrat que anava a Roma, el qual portà el 
rescripte pontifici de la concessió. El papa Pius VII l'any 1818 concedí que l'Altar 
Major fos a perpetuïtat privilegiat; per altra banda, també concedí indulgència 
plenària per les set principals festes de la Mare de Déu: Purificació -2 febrer, 
Anunciació -25 de març, Carme - 16 juliol, Assumpció -15 agost, Nativitat -8 
setembre, Puríssima -8 desembre.  

Les millores materials foren també objecte de la consideració i diligència dels 
responsables de l'ermita; entre les quals, podem anotar el de la parra al portal de 
l'església per donar ombra, l'engrandiment del pati de l'ermita, l'orgue pels cants 
corals, la font d'aigua a la plaça de la Misericòrdia, l'arranjament del camí, 
plantant-hi arbres i xiprers, i finalment per les celebracions litúrgiques solemnes en 
un tern de tapisseria per revestir-se els ministres sagrats oficiants.  

En el 1748, gràcies als donatiu, es pogué comprar al convent de Jongueres de 
Barcelona un orgue que segons text de Marià Martínez, escampava les seves 
melòdiques harmonies en els silencis de les celebracions litúrgiques o 
acompanyava els sonors càntics del cor parroquial. En el 1750, després d'unes 
laborioses gestions, s'aconseguí que el Reial Patrimoni de Barcelona donés les 
aigües de la Vall de Pera als obrers Francesc Macià, Josep Pica i Ramon Llauger -
de passada, el Dr. Serra adverteix que les donacions es feien, no al clavari o 
administradors, sinó als obrers de la parròquia, evidenciant que l'ermita tenia 
caràcter parroquial- Amb el cabdal necessari d'aigua es posà una escaient font 
prop de l'ermita; les despeses corregueren a càrrec de Miquel i Marçal Sans, 
vilatans de Canet. 

En aquesta etapa, els mariners continuaven essent el capdavanters en els 
assumptes de l'ermita i el seu encomiable zel feia que, inclús a mars llunyans, 
captessin pel santuari de la Misericòrdia. Per la seva banda, els administradors 
desplegaven una gran activitat: en el 1732, establiren la capta del blat; el 1757, la 
de l'oli, però cessà tot de cop, a causa de que la plaga del pugó matà les 
oliveres. El handicap, més dolorós i profund fou el que afectà a Mn. Martínez; en 
els anys 1750 al 1754, hi ha una causa contra ell a la cúria de Girona. El Dr. Serra 



 

 

comenta que es deuria donar algun conflicte greu, encara que no se sap quin. 
Resulta que el 1749, Mn Martínez féu una instància al Consell com a capellà de 
l'ermita per fer una nova capella. Comptava en el seu haver 600 lliures, que 
guardava amb il·lusió per bastir l'obra que somniava.  

Amb tot -anota el Dr. Serra- Mn. Marià Martínez deixà el càrrec de pavorde, 
càrrec que mai més no es tornà a atorgar, i cinc anys més tard, el 1759, moria 
havent rebut els sagraments. Tenia 54 anys. 

En el mateix any 1750, passaren a ocupar el càrrec d'obrers i administradors en el 
mes de juliol, tal com estava establert el Dr. Francesc Xavier Clausell, Josep Molet i 
Joan Codina.  

El 1755 fou un any d'obres, de plantacions d'arbres, d'arranjament de camins; 
potser, es feren els xiprers. El 1778, es comprà un orgue valuós, pel que es pagà 
300 lliures.  

El 1780 arranjaren el camí d’accés a l’ermita i posaren empedrat en els llocs més 
difícils. Hi gastaren 150 lliures, 4 sous i 6 maravedís.  

Era molta la població de Canet que degut a l’apreci que tenien a l’ermita i a la 
imatge de la Verge. Així que a voltants de 1830 demanaren al bisbe de Girona la 
concessió de poder fer un cementiri al voltant de l’ermita. Segurament al·legant 
que en aquells indrets durant la pesta bubònica del segle XVI i XVII ja s’enterrà 
població al voltant de la mencionada ermita. 

L’instancia no sols arribà a la cúria de Girona sinó que també a les institucions de 
l’Estat. Aquestes tallaren de cop les intencions de la població amb una carta que 
tot seguit reprodueix-ho: 

Econòmicament a la meitat del segle XIX, la vila de Canet de Mar està en baixa. 
L'oídium -fong que ataca el cep i es desenvolupa als brots i sarments mentre són 
herbacis i decolora els pàmpols arruïnà les vinyes; la marina desapareix; la 
resistència i la lluita de reialistes i malcontents i amb posterioritat, dels carlins amb 
tres guerres cruentes, provoquen un malestar general i les divisions internes 
s'accentuen. Davant aquestes pèssimes circumstàncies, el batlle Francesc Briera i 
el secretari Daniel Carbonell comenten: "La vila creix i la devoció a la Mare de 
Déu també i els fidels porten endins l'anhel que l'ermita deixi pas a un santuari; 
però qui ha de fer fluir aquesta flama a l'exterior amb les lluites i divisions internes 
de la nostra gent?".  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Detall de la litografia pintada corresponent al moment
de  la  col·locació  de  la  primera  pedra  durant  la 
construcció del nou temple. 

2.6  LA NOVA ERMITA (1852 – 1857) 

Precisament, era a principis de la quaresma del 1852. L'alcalde havia fet gestions 
perquè es posessin fàbriques a Canet, aprofitant la ben entesa que la implantació 
d'indústries emprenia una gran volada i podia representar la possibilitat d'una 
reactivació econòmica en diversos sectors; malauradament els seus passos no es 
coronaren amb èxit i el pessimisme s'ensenyoria de la primera autoritat al no 
trobar sortida per acabar amb el malestar general. El secretari, veient-lo tant 
consirós, li digué: "Voleu una solució, perquè desapareguin les divisions del poble?. 
Doncs mireu -estaven parlant a l'indret del Pinar, al pas d'en Marges- i tot 
senyalant l'ermita de la Misericòrdia, féu: "Aquella església ha d'anar a terra i en el 
seu lloc se n'ha de fer una de nova." "Això prou, contestà en Briera; però qui ho ha 
d'intentar en les nostres circumstàncies?". "Deixeu-m'ho per mi, respongué en 
Carbonell, em sembla que ho aconseguirem".  

Aquella mateixa tarda, el secretari féu una llista de les primeres cases de Canet 
de Mar i del que podien donar, segons la seva posició. L'alcalde se la mirà, la 
repassà i aleshores, s'animà. Hi havia una viabilitat. Si la idea concebuda, hagués 
estat divulgada pels dos personatges, s'haurien exposat al fracàs, doncs el poble 
estava molt dividit per futileses i coses sense importància i per mires polítiques, 
fàcilment tot se n'hagués anat a rodar. S'havia d'enfocar amb mires superiors a les 
purament materials i com un anell al dit la ben entesa se'ls presentà adientment: 
El predicador de quaresma podia enardir els cors i sembrar l'entusiasme en tot el 
poble i aquest que interiorment, segons ells, ja estava preparat, no es resistiria a 
l’aprovació del seu plantejament.  

Tal dit i tal fet: La Mare de Déu voldria pel bé de tots els fills que se li bastís un 
esvelt santuari, inspiraria als representants del poble la magna idea i la seva 
exposició als qui ocupaven càrrecs de responsabilitat per fer-la efectiva. Els dos 
s'encaminaren a veure a Ramon Tió, aleshores primer obrer de la parròquia; 
aquest captà tota la importància del projecte i féu les diligències pertinents per a 
posar-ho en coneixement del predicador. 

 La cosa es portà amb el màxim sigil; els 
sermons quaresmals anaven caldejant 
el clima i madurant els esperits per a la 
gran, vibrant entusiasta i abrandada 
explosió de tot l'auditori el dilluns de 
Pasqua.  

El P. Palou -dominic, segons el Dr. Serra, 
carmelita, segons l’ historiador Magí 
Xiqués- predicà a l'ermita, després de 
la sortida processional de l'església 
parroquial, en compliment del "Vot de 
Poble" i encengué la població 
pendent de la seva paraula en anhels 



 

 

d'emprendre amb veritable fervor l'edificació d'una nova església a la Mare de 
Déu de la Misericòrdia.  

El sermó havia estat tant eloqüent que la gent no en tingué prou en desfer-se en 
elogis i felicitacions per l’orador, sinó que el mogueren, estant ja a la casa de 
l'ermità, a dirigir-los novament la paraula, des del balcó, per deixar en ferm la 
construcció: no havien d'esperar més, havien de superar les dificultats i posar 
mans a l'obra.  

A primers de juliol d'aquell mateix any 1852 hi hagué una reunió del poble, que 
nomenà una junta directiva i una altra, consultiva, per a fer el nou temple. 
Els membres d'aquesta última havien de suplir els de la primera, en cas d'alguna 
baixa.  

Formaven part de la primera: l'alcalde Francesc Briera, el síndic Josep Terrats, el 
rector Jaume Dorca i els veïns Francesc Clausell, Cristòfol Llauger, Josep Iglesias, 
Bonaventura Cirés, Josep M.ª Roura i Bonaventura Duran.  

El dia 6 de juliol de 1852, la junta directiva - no pas la municipal- comprà a 
Francesc Torrus el terreny pel nou temple. Es nomenaren comissions per recaptar 
cabals i cada setmana passaven pels barris respectius. Hi havia delegats de la 
junta a Barcelona, degut que hi vivien molts canetencs i fins més enllà, a ultramar, 
sobretot a Cuba. Per tractar-se d'una obra d'envergadura, se sol·licità al bisbe de 
Girona Florenci Lorente permís per poder treballar els diumenges; així molta gent, 
a part de la seva aportació en metàl·lic, ho feia en jornals, treballant gratuïtament 
de quatre a cinc hores els dies de festa i minorant les despeses de les soldades.  

2.6.1  L’ARQUITECTE FRANCESC DANIEL MOLINA I CASAMAJÓ 

L’arquitecte que finalment anà a buscar la Junta de Construcció del Santuari fou 
el Barceloní encara que d’origen vigatà Francesc Daniel Molina i Casamajó. 
Nasqué a Vic l’any 1812, però es traslladà a Barcelona a estudiar la carrera 
d’Arquitectura en l’escola creada l’any 1817 per la Reial Junta de Comerç sota la 
direcció d’Antoni Cellés. Revalidant el títol a l’Acadèmia de “Bellas Artes de San 
Fernando” de Madrid l’any 1848. 

Una de les seves obres més importants i reconegudes fou la de l’arranjament i 
construcció de façanes de la Plaça Reial de Barcelona. Aquesta obra la 
començà com a arquitecte privat l’any 1848 i l’acabà ja essent arquitecte 
municipal de Barcelona l’any 1859.  

El càrrec d’arquitecte municipal de Barcelona l’aconseguí l’any 1855, substituint a 
Josep Mas i Vila. D’entre les obres realitzades en el propi ajuntament de la capital 
catalana podem destacar el coronament de la façana del l’edifici a la Plaça 
Sant Jaume, on es projectà un escut dins el frontó del coronament. O la 
remodelació del Saló de la Reina regent acabat l’any 1860. 



 

 

Altres de les seves obres que li mereixeren el reconeixement de la societat 
barcelonesa i l’admiració i apreci dels seus contemporanis foren la font – 
monument erigida en la Plaça Pla de Palau, inaugurada l’any 1856. I dedicada al 
capità general marquès de Campo Sagrado, coronant-la un àngel evocant la 
figura del geni català. Les quatre estàtues que l’envolten representen les quatre 
províncies catalanes i les quatre fonts els quatre rius: el Llobregat, l’Ebre, el Ter i el 
Segre. En el seu temps fou considerada el millor brollador barceloní de l’època. 

L’any 1849 realitzà el projecte del monument a Galceran Marquet, almirall català 
de la segona meitat del segle XIV, essent erigit en el centre de la Plaça Duc de 
Medinaceli. Obra seva també fou la façana del Teatre Principal, durant les 
restauracions sofertes després de l’incendi que quest edifici patí l’any 1848. 

Anys mes tard li foren encarregats monuments com el del General Xavier de 
Castaños, que ostentava el Títol de Duc de Bailèn, el qual havia d’ésser erigit en el 
Passeig de Sant Joan, i un altre en memòria dels regidors de l’Ajuntament 
barceloní que moriren a causa de l’epidèmia de febre groga que dessolà la 
ciutat i que havia d’ésser col·locat davant la façana gòtica de la casa 
consistorial . I que finalment cap dels dos s’arribà a executar. 

Alguns historiadors apunten que la unió entre la vila de Gràcia i la ciutat de 
Barcelona, projecte realitzar l’any 1853 té traces i és molt probable que fos 
realitzat pel llapis de Daniel Molina.  Les  obres que realitzà durant l’ostentació del 
càrrec com arquitecte municipal, recordem que aconseguí aquest nomenament 
l’any 1855, li valgueren reconeixements, coratjosos judicis i recompenses. El 
Govern li concedí la Creu de Carles III, els distintius de la qual li foren atorgats per 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant, segons l’opinió de l’època, un magnífic 
treball d’orfebreria obra de l’escultor i argenter Pere Arbós. La mateixa corporació 
barcelonina li regalà una medalla com a premi obtingut en el concurs per 
l’obertura de la Plaça Reial 

Fou a partir d’aquest reconeixements que li atorgaren el títol d’arquitecte 
provincial, essent requerit per nombroses poblacions contractant-lo per a la 
realització de diferents obres, així l’any 1866 projectà la reforma urbana de la 
ciutat de Sabadell , o l’ inspecció de les obres de la plaça de braus de la seva 
ciutat natal (Vic) l’any 1861. D’altres foren els encàrrecs d’edificis, escorxadors 
cases de correcció, i reformes en esglésies.  

El desenllaç d’aquest personatge, poc recordat i reconegut per la societat del 
segle XX, segons el pare del que escriu aquestes línies, fou gairebé com si d’una 
tragèdia grega es tractés. Morí el dia 5 de Juliol de 1867, en un cafè de la Rambla 
on solia concórrer totes les tardes. En aquell mateix lloc li foren realitzats els primers 
auxilis facultatius pel metge, el doctor Gorchs, el qual també es trobava assegut 
en una de les taules veïnes. L’improvisada capella ardent es col·locà en els baixos 
de l’edifici, en espera del trasllat del cos al seu domicili. (Recordem que en 
l’època els cadàvers es vetllaven en els propis domicilis).  



 

 

L’endemà els diaris de Barcelona publicaren la infausta nova prodigant elogis a 
l’obra de l’arquitecte municipal i provincial. Inclús la Diputació en l’acta d’aquella 
setmana volgué fer esment en record d’aquella sobtada desaparició. 
Mentrestant la notícia arribà a Vic, la mort d’un dels seus fills predilectes succeí a 
la mateixa hora que els vigatans realitzaven la processó en honor al seu patró 
Sant Miquel dels Sants pels carres concorreguts de la capital Osonenca. 

El nom de Francesc Daniel Molina i Casamajó resta present en la capital catalana 
mitjançant una plaça que porta l seu nom. En una cruïlla de diferents vies  del 
barri de Sant Gervasi. 

Els negres aconteixements que l’acompanyaren en els seus últims moments no 
acabaren aquí. La seva filla, Sofía Molina, única hereva del seu patrimoni, i que 
vivia en un pis de la Rambla dels Caputxins número 17, conservà tota la 
documentació, projectes, objectes i demés mobiliari del despatx del seu difunt 
pare. D’entre altres elements una escrivania de plata amb la forma de l’Ermita de 
la Misericòrdia de Canet. Aquest fou amb el regal que la Junta de Construcció 
del Temple obsequià a tant distingit arquitecte, després de, segons sembla, haver 
hagut algun enrederiment amb el pagament dels honoraris per la realització dels 
plànols de la mencionada ermita.  

Dita senyora, que era soltera de condició, designà com a conseller i orientador 
dels seus bens a Mossèn Joan Flaquer i Barraquer, natural de la població 
maresmenca de Calella, i que arribà a ostentar el càrrec de vicari general del 
bisbat de Barcelona. La senyora Sofía Molina morí durant els primers temps de la 
República, deixant com a hereu de confiança al esmentat Mns. Flaquer, el qual 
mentre es portaven a terme els corresponents tràmits testamentaris traslladà al seu 
domicili del carrer Ferran nº 31 de la mateixa ciutat de Barcelona, la 
documentació, objectes, entre ells es té constància de l’escrivania de plata i dels 
premis i insígnies elaborats amb valuosos metalls que havien estat recompenses 
als treballs realitzats. I segurament els projectes i paperam de les obres  de Daniel 
Molina que havia guardat cuidadosament la seva filla.  

Mn. Flaquer va encarregar la valoració de les joies i presents al joier Antoni Tort. 
Efectuada la valoració, el mencionat propietari cregué que ningú podia tindre 
tant d’interès per l’escrivania que el propi Santuari de Canet. És per això que va 
encomanar al seu nebot, l’advocat calellenc Jaume Marxuach Flaquer, qui a la 
vegada era amic personal del rector d’aleshores de Canet mossèn Jaume Puig, 
que es posessin d’acord respecte a les formalitats d’entrega i compraventa de 
l’escrivania. 

Segons documents, es té constància que el Sr. Marxuach completà l’escomesa, i 
quan tan sols faltava fixar la data per a realitzar els tràmits esclatà la guerra civil 
de 1936. Poc després Mn. Puig fou assassinat, Mn. Flaquer moriria a Marsella i el Sr. 
Marxuach detingut. En aquells moments podem dir que les vicissituds de 
l’escrivania així com el de tants altres objectes que pertanyeren a la família 
Molina començaren el seu trasbals camí. El dia 22 de Juliol del 36, el pis de Mn. 



 

 

Flaquer, os es guardaven tant els objectes com la documentació de la família 
Molina, fou saquejat per complert.  

Per tant es perdé la pista de la documentació, plànols, projectes, mobiliari i les 
peces d’orfebreria que foren propietat de Francesc Daniel Molina. Hi ha qui diu 
que el mobiliari i la documentació, d’entre ella hi havia d’haver la referida a 
l’ermita de la Misericòrdia, quedaren reduïdes a cendra en els incendis que es 
realitzaren enmig del carrer Ferran per cremar les pertinences dels pisos saquejats 
d’aquell carrer. 

El fet és que d’es d’aquell moment es perdé la pista de la situació de l’escrivania. 
Fins que un cop passada la guerra, en els anys 40, durant els tràmits de 
localització de la situació de la corona d’or de la Verge de la Misericòrdia, que 
havia sofert una sort molt semblant a la de l’esmentada escrivania, en una de les 
caixes que omplien les diferents estances d’un dels palaus de l’Exposició de 
Barcelona de 1929, en el Parc de Montjuïc, utilitzada com a dipòsit d’efectes 
recuperats, sorgí la maqueta de plata. Així fou com després de trasbalsos 
aconteixements, l’escrivania tornà a la població d’on havia sortit gairebé una 
centúria abans. 

De la documentació referida a l’Ermita, així com dels projectes que Molina realitzà 
com a arquitecte de forma privada no s’ha pogut localitzar cap referència. Sòls 
consten els projectes executà per la situació de càrrec d’arquitecte municipal de 
Barcelona. Els estralls de la guerra eliminaren la prova i el llistat. 

Així mateix, en alguna de les fotografies que es conserven de l’interior del local 
situat en la planta baixa de la casa ocupada pels capellans custodis del Santuari, 
i que daten d’abans dels esdeveniments de la guerra civil. Es  pot apreciar 
subtilment que en una de les parets de l’estança que es destinava a botiga de 
records i “souvenirs” hi havia penjats degudament enquadernats dos dels plànols 
que corresponien al  projecte de l’ermita. Aquests actualment ja no es troben en 
dit edifici, per tant és molt probable que fossin cremats o destruïts amb el mobiliari 
de la mateixa sala i de les estances del temple. 

Gràcies a la busca realitzada en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de 
Barcelona, aparegueren diferents plànols originals i signats per Francesc Daniel 
Molina del projecte de l’Ermita. L’explicació del perquè es conservaven en aquest 
indret aquells plànols l’hem de buscar en que en l’època de realització del 
projecte i construcció de l’Ermita, ara Santuari, els edificis de certa categoria, 
volumetria i pertinença els projectes del quals havien de passar per una “censura 
acadèmica” per tal de garantir que estigués al nivell i contingués els detalls i 
entrés dins els paràmetres establerts pel pensament i normes el moment i alhora 
presentés les millors prestacions per a l’ús que havia de tindre. 

Juntament amb els pocs plànols també s’hi conservava la documentació referida 
a l’entrada del projecte a la Reial Acadèmia de Belles Arts per tal que dit 
estament l’examinés i donés el seu vist-i-plau. Igualment es conservava 



 

 

l’acceptació i aprovació per l’Acadèmia i els petits canvis que suggerien per tal 
de millorar (segons l’opinió de l’Acadèmia) l’edifici. 

Així mateix, malgrat la busca del document original presentat pels pintors Ribó i 
Mirabent, que a part de la documentació explicativa de la decoració del cambril 
havia de tenir (segons les conclusions extretes del document d’acceptació del 
projecte pictòric), uns petits esbossos de les formes pictòriques, i que 
malauradament no s’ha pogut localitzar. S’adjunta el text d’acceptació per la 
Reial Acadèmia i on també dona recomanacions del tractament pictòric 
d’embelliment del cambril.  

Les cartes i escrits localitzats en l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Jordi de Barcelona són les següents: 

CARTA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DEL SANTUARI A L’ACADÈMIA DE BELLES 
ARTS DE SANT JORDI PER PART DE L’ARQUITECTE FRANCESC DANIEL MOLINA I 
CASAMAJÓ. 
 
El  infrascrito Arquitecto aprobado por la Real Academia de Nobles Artes de San 
Fernando, nombrado por el Ayuntamiento y el Reverendo Cura Párroco de la 
Citada Villa de Canet de Mar, para la formación del proyecto de un Templo 
dedicado a la Virgen de la Misericordia, protectora de aquella villa, he formado 
el proyecto que tengo el honor de someter a la aprobación de esta Academia 
Provincial.  
 
Para la realización de esta obra y a fin de que el edificio infunda el respeto y 
veneración debida, he creído conveniente adoptar la Arquitectura Ojival, por ser 
esta puramente religiosa, y por lo tanto la más adecuada al edificio que se 
pretende levantar. las bases sobre las cuales ha sido preciso circunscribirme para 
su formación me han privado de traza del edifico tal como las hubiera deseado el 
que suscribe, no obstante ha procurado su autor en cuanto le ha sido dable, 
estudiar aquellas proporciones y severidad que tanto distinguen a los edificios de 
aquella época. 
 
La superior ilustración que V. S. podrá apreciar debidamente, si con el proyecto y 
explicación que acompaño y someto a censura, he llenado los requisitos que me 
he propuesto, y en este caso, me cabrá la cabra la satisfacción, de merecer esta 
nueva prueba de su asentimiento, aprobando el proyecto que me cabe la honra 
de presentar. Así lo espera el que suscribe de la notoria ilustración de este cuerpo 
académico. 

Barcelona a 23 de Diciembre de 1852 
Franco Daniel Molina 

 
Gràcies a les cartes conservades, veiem l’explicació que Molina i Casamajó dóna 
per explicar la tria de l’arquitectura gòtica (anomenada segons ell “ojival”) per 
que aquesta aportava les millors prestacions, així com ser l’arquitectura purament 
religiosa. 



 

 

Alguns dels canvis proposats per la Reial Acadèmia, encara que no anomena 
que hagin d’esser obligatòriament complerts, sols els anomena com a 
recomanacions, foren seguits per a Molina, com en el cas de l’eliminació d’una 
doble façana que corresponia a la continuació del primer arc diafragmàtic que 
es trobava situat sobre del cor. 
Amb l’eliminació d’aquesta segona façana, l’arquitecte allarga la coberta fins a 
la façana principal. Aquest fet produeix que les traces apuntades de les torres - 
campanar de la façana i del timpà triangular de coronament de la porta 
d’entrada quedin deslluïts per l’aparició de la silueta de la coberta per la seva 
part posterior.  
 
Aquest canvi segons varis articulistes de diferents revistes de Canet i autors de 
petits comentaris en revistes comarcals feu desmillorar i reduir d’importància que 
havia de proporcionar als visitant la neogòtica façana. 
 
Altres canvis proposats per la Reial Acadèmia finalment no foren realitzats, com és 
el cas de la intenció de buidar els campanars simètrics de la mateixa façana 
principal. El canvi es situava en el segon i tercer tram superior del campanar. 
L’Acadèmia recomanava buidar-los interiorment per dotar-los d’aquesta manera 
d’un aspecte més similar als campanars i donar-li al mateix temps caràcter de 
més esveltesa. Finalment com he apuntat en línies anteriors, es construïren seguint 
el projecte inicial de Molina fent-los massissos interiorment. 

L’aprovació del projecte per la Reial Acadèmia succeí el 5 de Gener de 1853, per 
tant sabent que l’acte de col·locació de la primera pedra es celebrà el dia 31 de 
Gener d’aquell mateix any, se’n pot extreure que la Junta de construcció del 
temple de Canet no esperà gaire temps a començar les obres. Gairebé algú diria 
que els preparatius per la celebració dels actes d’inicis de l’obra es començaren 
a preparar abans que el propi projecte fos aprovat. 

Si observem detalladament els plànols del projecte, així com de l’ajuda d’imatges 
de les parts de l’actual temple que no patiren la destrucció de 1936 podrem 
descriure de forma aproximada la composició constructiva de l’edifici, així com 
els materials que s’utilitzaren per a la seva construcció. En l’apartat de materials 
ha estat element fonamental el fet de poder consultar en els arxius de 
l’Ajuntament de Canet un petit recull escrit dels materials utilitzats en la seva 
construcció.  Gran part del referit document el tractaré en un dels punts següents 
corresponents al cost que suposà la construcció de tal edifici. 

La planta molt semblant a l’inicial es composa per planta, de nau única, amb 
l’entrada principal per un dels extrems coincidint amb la façana principal. En el 
tram de nau contava de quatre entrades simètriques i distribuïdes en cadascuna 
de les cantonades. Encara que les dues més pròximes a l’entrada principal, 
després dels esdeveniments de la guerra civil del 36 es deixaren tapiades. 

En la zona superior a l’entrada principal, en una alçada intermitja coincidint amb 
el rosetó de façana apareix el cor. Cor on antigament hi havia un majestuós 



 

 

orgue, i on es col·loquen els grups de cant coral per acompanyar amb els seus 
cants les diferents celebracions. Per accedir al cor s’ha de pujar una escala de 
cargol situada en la zona que queda sense utilitzar entre una de les portes laterals 
d’entrada i que actualment es troben tapiades i el corresponent campanar de 
façana.  

Com que hem mencionat que l’edifici longitudinalment és gairebé simètric, en 
una de les bandes existeix l’escala d’accés al cor. Mentre que a l’altre es constituí 
una petita estança que ocupa la superfície utilitzada en la banda simètrica per 
l’escala de cargol, per a ubicar-hi la zona d’emmagatzematge dels diferents 
vestits, robes i altres elements del vestuari de la Verge. 

Si seguim en direcció a l’altre extrem, passant per la zona longitudinal de la nau 
s’observen els dos grans rosetons simètrics, amb diàmetres de gairebé 4,5 metres.  
D’aquesta manera s’arriba al presbiteri, zona més elevada que el paviment de la 
nau. En cadascun dels extrems del presbiteri coincidint am les entrades laterals al 
temple, començaven, així com ho fan actualment les escales d’accés al cambril. 
La solució que existia abans de l’incendi del 1936, estava composta per una 
escala oculta darrera d’uns grans panells en forma de retaules de fusta i puntures 
que seguien la forma circular del presbiteri i que alhora conformaven el parament 
superior del cadiram de fusta que composava el cor del prelat i que voltava 
l’altar. 

A mitja alçada de l’escala d’accés al cambril, que es troba en una estança 
situada sobre la sagristia, i comunicada amb el presbiteri per un gran finestral 
situat just a sobre de l’altar, hi havia una altra petita escaleta que en una de les 
bandes anava a una estança on en aquells temps es guardaven els vestits i altres 
robes de la Verge i en l’altre banda simètrica donava accés a la petita sala que 
comunica amb el pont d’unió amb la casa dels capellans custodis. 

Per accedir a la sagristia es disposà que l’altar quedés més avançat que el 
parament de continuïtat del cambril. Per tant la porta d’accés a la sagristia es 
realitzava per darrera l’altar.  

Tot el temple es trobava cobert amb voltes de creueria, realitzades amb maó de 
pla, i amb claus de volta realitzades amb granit i decorades amb un emmotllat 
ceràmic posteriorment decorat, per tal de donar-li un aspecte decoratiu el més 
digne possible. És possible que els nervis que composaven les voltes també 
estiguessin realitzats amb pedra, degut a les formes que es poden veure en els 
encaixos d’aquests amb la clau de volta original que es conserva. Encara que no 
s’ha conservat cap resta de les diferents dovelles que composaven els 
mencionats nervis. 



 

 

Voltres  estrellades  que  conformen  la  coberta  del  cambril. 
Imatge  actual  on  es  pot  observar  les  pintures  realitzades 
entre els anys 2001 i 2008 per la família de pintors Musach 
de Centelles. 
Fotografia realitzada per l’autor del projecte. 

El cambril, així com la seva 
projecció inferior que és la 
sagristia, es composen per una 
estança de forma octogonal, 
embellida per diferents vitralls i 
rosetons i decorada interiorment 
amb major quantitat de 
puntures que la resta del 
temple.  

El seu tancament superior es 
trobava realitzat amb unes 
voltes estrellades, contenint en 
cadascuna de les claus de volta 
una de les set obres de 
misericòrdia. 

Igualment en la sagristia el 
coronament superior que 
realitza la funció de forjat de 
paviment del cambril es troba realitzat amb volta, encara que aquesta és 
rebaixada i sols conté els vuit nervis, un per a cada unió entre paraments, que 
conformen la volta. 

Sobre les voltes del cambril apareix una coberta  piramidal de vuit cares 
realitzada amb estructura de fusta i acabada amb doble capa de rajola vidriada 
amb sanefes de color blau i blanc, color relacionat amb la Verge, essent coronat 
per una pinya vidriada de color blaumarí. 

En la zona voltant a aquesta cupuleta del cambril es distribuí una petita terrasseta, 
coronada en la seva part darrera amb un campanar denominat comunment 
d’espadanya, de dues obertures verticalment col·locades. 

La coberta es trobava realitzada amb enllatat i embigat de fusta pintada per tal 
d’intentar dotar a aquests elements de la major protecció front els corcs i altres 
paràsits. És possible que per a cobrir la zona de la volta més grossa de la nau 
central, es realitzessin encavallades de fusta per tal de dotar punts de 
recolzament de les bigues. Sobre aquestes bigues, almenys en les poques zones 
que actualment encara es conserven de l’original, hi hagué un entrebigat 
ceràmic, mitjançant diferents capes d’enrajolat fins a col·locar-hi una petita capa 
de morter i les peces de teula sobre d’aquest. 

Pel que fa a les façanes, la més treballada, arquitectònicament parlant és la 
principal. Aquesta es composa per una entrada flaquejada per arquivoltes. 
Aquestes envolten l’entrada i porta principal i la vidriera que conforma el vitrall  
triangular del cor.   



 

 

El coronament d’aquest part central es realitzà mitjançant un timpà triangular 
coronat per frondes imitant formes vegetals i en el seu punt superior una magolla. 
Com a remat final s’hi col·locà una gran creu de fusta amb reforços metàl·lics. 
Dita creu era l’originària fins fa pocs anys, quan s’extragué i es referen les parts 
danyades i desaparegudes. Hem de pensar que al ser composta per fusta, les 
inclemències meteorològiques i dels efectes de canvis de temperatura malmeten 
considerablement aquest material. 

Tot el conjunt es troba delimitat pels extrems pels imponents campanars o torres, 
ja que aquests careixen de zona buida interior, i per tant no contenen campanes.  

En l’espai buit central que conforma el timpà es solucionà amb la col·locació 
d’unes imatges de dimensió considerable, realitzades amb terracota cuita i 
posteriorment pintades del mateix color que la façana corresponent a l’imatge 
de la Mare de Déu i dos àngels simètrics. L’escena recrea el moment de 
l’ascensió al cel de la Verge Maria.  

Tant les cantonades, com els trams inferiors de les torres, així com el sòcol 
perimetral que envolta l’edifici, es troben realitzats amb peces de pedra 
degudament treballada, essent la construcció superior a aquesta de pedres i altre 
material ceràmic unit amb morter de calç i arrebossat i pintat per a donar 
l’aspecte d’acabat. 

Fixant-nos en la façana principal, es pot apreciar que es troba composta per una 
doble façana. Podríem dir que l’exterior i més treballada composa la façana 
decorativa, i una de posterior, rectilínia, sense detalls, sòls amb el remat de l’alerò 
de la coberta que apareix pel darrera i que, segons varies persones que en 
ocasions han escrit sobre l’aspecte i arquitectura del santuari, devalua i treu 
importància a la façana principal pròpiament dita. Donant-li un aspecte de 
menor esveltesa al conjunt.  

Si ens fixem en la façana posterior, s’observa el diferent nivell entre la part que 
correspon a la nau i el presbiteri i la part corresponent al cambril. Aquesta última, 
amb una alçada inferior i coronada per una cúpula piramidal de 8 cares, 
recoberta amb rajoles vidriades de colors blau i blanc i coronada per una pinya 
també vidriada. En aquest nivell també apareix l’originari campanar, amb forma 
d’espadanya construït en dos pisos, uns superior a l’altre reduint-ne les dimensions 
a mesura que es puja de nivell. Cada obertura sols estava disposada per a 
col·locar-si una única campana. Aquesta espadanya es troba flanquejada per 
dos pilars de planta quadrada volguent-ne reforçar l’estructura del campanar. 
Aquest es troben coronats per una piràmide quadrada amb formes bastant 
estilitzades. 

Segons informacions eclesiàstiques, el funcionament d’aquest element no s’arribà 
a utilitzar, o si s’hi col·locaren campanes, aquestes no estigueren en utilitat durant 
gaire temps. Ja que pocs anys després s’acordà la construcció d’un altre 
campanar d’espadanya. Aquest cop col·locat en una de les façanes laterals. La 



 

 

raó la trobem que els eclesiàstics d’aquell temps i part de la població donaren 
queixa pel fet de que al trobar-se el campanar original en la part posterior del 
temple, i per tant de cara a muntanya, el so del repicar de les campanes no es 
sentia amb claredat des de la població i per tant aquest era un impediment per 
als fidels. 

El nou campanar es construí sobre una de les portes d’entrada de la façana 
corresponent a la cara Nord-est. Aquest amb menor volum que l’original es troba 
compost per tres pilars quadrats, essent els dos espais entremitjos els corresponents 
a la situació de les campanes. 

Interiorment el temple constituït per una única nau, disposava de dos grans 
rosetons laterals per donar llum, així com el rosetó triangular de la façana i els 
petits rosetons rodons situats en les parts altes de la zona d’entrenervis del 
presbiteri. Així mateix per tal de donar llum a la zona de l’altar es col·locaren uns 
finestrals coronellats, dividits verticalment per un únic mainell. Donant d’aquesta 
manera la sensació o imitació dels grans finestrals de les catedrals gòtiques, 
sobretot les corresponents a centreeuropea. 

Els rosetons laterals simètricament col·locats no contenen les mateixes traces ni 
dibuixos pel que fa a les formes dels vitralls, així s’identifiquen amb diferents 
significats. Els de la façana de la dreta representen els dotze passos o misteris de 
Maria. Mentre que els de la façana de l’esquerra corresponen a imatges d’edificis 
i elements importants de l’historia de Canet i del Maresme.  

Per les poques imatges que tenim del temple d’abans de la guerra civil sabem 
que els rosetons no contenien les mateixes traces de vitrall que les que 
actualment podem observar. 

Les voltes del temple estaven realitzades per volta de maó de pla, segurament de 
2 o 3 capes sobreposades i col·locades sempre a trencajunt. Les voltes es 

sostenien per nervis realitzats 
amb dovelles de pedra, 
coronats superiorment amb 
claus de colta també de pedra 
i, segons descobertes fetes 
mitjançant els escassos 
documents referits a les obres 
de construcció del temple, 
aquestes claus de volta tenien 
en la seva cara inferior un 
aplacat ceràmic, de terracota, 
amb diferents  representacions. 
Que a posteriori durant els 
treballs de pigmentació de la 
nau, també es pintaren. 



 

 

L’arquitecte Francesc Daniel Molina aprofità l’espai del darrere de les columnes 
que composen el presbiteri, per, a mode dels antics deambulatoris de les 
catedrals, s’utilitzés per al pas dels fidels. Aquests accedien a l’estança elevada 
del cambril, mitjançant unes escales simètriques situades en l’espai anteriorment 
mencionat. Aquestes escales, pel contrari de les actuals no es poden apreciar des 
de la nau del mateix temple, sinó que es trobaven encaixonades entre el 
parament exterior de façana i un parament intermitg, que seguia la traça de les 
columnes del presbiteri, i que estava compost pel cadiram del cor i unes pintures 
verticals en forma de retaule que acompanyaven al l’altar major. 

Cal mencionar que en cadascuna de les tres columnes més pròximes al cambril, 
en una altura similar a la de l’obertura que existeix en forma de finestra per tal 
d’apreciar l’imatge de la Verge, s’hi col·locaren sis figures, una per columna. 
Aquestes figures realitzades per l’escultor Venenci Vallmitjana, representaven 
personatges de l’antic testament, i corresponien a dos reis, dos profetes i dues 
dones. 

2.6.2  L’IMPULS GRÀCIES A L’HERÈNCIA DE CARLES PASCUAL I PUIG 

L'obra de construcció del nou temple durà quatre anys. Els donatius s'anaven 
anotant i quan n'arribava un d'important es repicaven les campanes i la gent 
pujava a l'ermita a donar-ne gràcies . Entre els donatius més importants, cal 
esmentar la deixa, en el seu testament, de Carles Pascual i Puig.  

Entre els nomenats i comissionats per obtenir subscripcions disposats a col·laborar 
a la construcció del nou temple de la Misericòrdia, hi havia Antoni Pla, que 
juntament amb Felip Pujadas, Francesc Andreu Benet i Francesc Viñals foren 
destinats a l'Habana, mentre que Josep Baró i Salvador Castañer, ho foren a 
Matanzas, Onofre Dorca, a Puerto Príncipe i Josep Terrats i Pere Sala, a Puerto-
Rico.  

Antoni Pla, un home de caràcter que s'imposava amb paraules convincents, visità 
a Carles Pacual i Puig en el seu domicili i el trobà greument malalt. El pacient, 
corrent mon enmig d'aventures, s'havia enriquit molt, però també s'havia refredat 
en la fe, era encara jove i tanmateix sentia que la vida se li anava per moments. 
L'oportuna presència de l'amic canetenc, evocà les seves arrels i els sentiments 
religiosos que tenia en record del Santuari des de la infantesa; la dolcesa dels 
records de l'ermita i l'ideal de bastir-hi ara un santuari van sotragar fortament la 
seva ànima i una notable decisió va sorgir del seu cor: La seva fortuna de 200.000 
duros quedaria dividida en tres parts: una destinada a la societat catalana de 
beneficència de l'Habana, un altra per la reedificació del santuari de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar i una tercera pels pobres. D’altres diuen 
que Pascual se n’anà convençut que amb aquesta aportació s’havia guanyat un 
tros  més gros de cel. 

El llegat fou complert fidelment una vegada mort el testador; i es lliurà la quantitat 
de 449.293 rals amb 5 maravedís a l'obra del santuari. Els canetencs agraïts a 



 

 

l’il·lustre benefactor, li dedicaren un carrer, situat a prop i a la dreta de la 
Misericòrdia. 

L’aportació de Carles Pascual representaria a l’actualitat més de 600.00 euros  
Tant punt el projecte de Molina, fou aprovat per l'Acadèmia de Belles Arts el dia 5 
de Gener de 1853, començaren les obres d'excavació del terreny, tenint en 
dipòsit únicament les quotes dels subscriptors locals. Amb aquestes, una 
sorprenent notícia d’allà dels mars arribà a la vila; des de l'Havana, es 
comunicava que el canetenc Carles Pascual havia deixat la tercera part de la 
seva fortuna per contribuir a la piadosa i magna obra.  

La feliç notícia fou anunciada amb repicament de campanes i una cercavila a 
ritme d'acords musicals. Per tant no és possible el que comunment es creu, on 
s’anomena que gràcies a aquesta aportació Molina pogué fer reformes i canvis 
als plànols inicials.  

Tot a punt per a la col·locació de la primera pedra, hagueren d'ajornar els horaris 
de les funcions senyalades pels dies 29 i 30 de gener de 1853, degut a una 
copiosa pluja i el temor d'un cel ennuvolat que es mantingué fins el migdia del dia 
30 ho impedia; així que s'esbargí la boira i un sol radiant animà tota l’atmosfera, 
s'organitzà la processó. A les 4 de la tarda sortí de l'ermita, es portà la imatge de la 
Verge fins a l'església parroquial, es cantà completes i el P. Joaquim Lluch, 
posteriorment arquebisbe de Sevilla i cardenal, pronuncià el discurs en honor a la 
Mare de Déu. L'endemà, es repartí als pobres un àpat a base de pa i rostit, se 
celebrà davant la imatge de la Verge l'ofici i se la retornà processionalment cap 
a l'ermita, col·locant-la provisionalment en un altar interí. Un veí de Canet, Joan 
Pujol, que era general de brigada fou el pendonista, portant l'estendard, 
acompanyat com a cordoners, dels senyors Pallejà.  

Havien passat quatre anys i pocs mesos, de manera que el dia 6 de setembre de 
1857, la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia es traslladà al seu nou 
temple; l'admiració s'havia apoderat de tots els canetencs, que no es cansaven 
de seguir amb una constant atenció la marxa de les obres, fins a poder 
comunicar la notícia del seu feliç acabament als vilatans que residien a Cuba.  
 
Tot respirava sumptuositat: la pedra dels calats era de Santaní (illa de Mallorca), 
essent treballats pel marbrista Francesc Martínez, els treballs de ceràmica 
(terracota) de les figures de la façana eren elaborats per D. N. Terrés i els vitralls de 
colors d’Antoni Domènech. En l’interior el marbre del paviment del cambril era de 
Gènova, les escales d’accés a aquest de les pedreres de Castellà del Vallès i el 
del presbiteri de Coín (Màlaga). 
Les escultures de Joan Castells, els àngels i les estàtues de la galeria del presbiteri, 
de Venanci Vallmitjana, i l'orgue de la casa Vilardebó.  
Així com en aquells primers moments solament el cambril estava decorat, treballs 
dels pintors Barthomeu Ribó i Josep Mirabent.  
 
 



 

 

2.6.5  L’EMBELLIMENT PICTÒRIC DE 1880 
 
En vistes a obtenir cabals per a la decoració del santuari, s'obrí una subscripció 
pública. El 17 d'octubre de 1880 es traslladà la imatge de la Mare de Déu des del 
santuari a l'església parroquial i es col·locà en un altar provisional, situat en el 
cancell de la Puríssima i allà es venerà durant tot el temps que s'invertí en la 
policromia del temple. Els promotors i organitzadors de tan encomiable 
millorament, en els treballs i preparatius de la decoració, actuaren sota el 
comandament del rector Mn. Josep Salvatella i el batlle Miquel Roura Blanxart.  

En aquestes circumstàncies, el handicap d'un robatori, aconsellà la necessitat de 
seure's i estudiar un reglament d'actuacions per evitar amargues sorpreses. Succeí 
d'imprevist, un dia al migdia, mentre la Verge estava a l'altar interí de la parròquia, 
entraren uns individus i s'emportaren les joies de la imatge; no eren de gran valor, 
però n'hi hagué prou, perquè el poble se sentís fortament colpit pel robatori.  

La decoració del nou temple durà tot l'estiu de 1881. Els artistes que el pintaren 
seguiren les ordres de Barthomeu Ribó a imitació de l'arquitecte, restaurador de 
capelles, esglésies i monuments francesos, Eugeni-Manel Viollet-Le Duc (1814-
1879) i foren: el vigatà Antoni Garcia, que tingué cura de les imatges de l'absis i de 
la policromia de les parets de l'interior del santuari, i el mateix Bartomeu Ribó Terriz 
(1835-1907), pintor, natural de Madrid de família catalana, que residí habitualment 
a Barcelona i s'especialitzà en la pintura decorativa, deixant la seva empremta en 
l'església de Sant Just i Pastor i en el Liceu, modelà els frisos pintats a l'oli sota les 
cornises, representant les obres de misericòrdia i els pelegrins visitant a la Verge. Els 
vilatans seguien amb entusiasme la marxa de les obres i en tot Canet no es 
parlava d'altra cosa. 

Precisament, per la reposició de l’imatge, l'ajuntament demanà al rei Alfons XII 
que, a semblança del que havia fet la reina Isabel II, la seva mare, anys enrere en 
la inauguració de l'esvelt santuari, acceptar portar el penó a la processó, de 
retorn de la parròquia a la Misericòrdia. El rei accedí amablement, delegant la 
seva representació en el mateix alcalde de la vila. També es convidà a la ex-reina 
Isabel, la qual en recordança d'haver estat pendonista en la benedicció del nou 
temple, féu un donatiu de 4.000 rals i delegà el governador per representar-la.  

Arribats els dies de la novena, que tingué lloc a la mateixa església parroquial, on 
encara es trobava la imatge, es nombraren comissions d'homes, dones i joves, per 
organitzar les extraordinàries efemèrides del retorn de la Verge al santuari, amb la 
presència del bisbe de Girona Dr. Tomàs Sivilla i el governador civil de Barcelona.  

El Bisbe fou rebut amb veritables mostres d'entusiasme i simpatia el dia abans, 6 de 
setembre i l'endemà dia 7, al matí, celebrà de Pontifical a la parròquia; a la tarda, 
arribà el governador civil i estant presents les autoritats civils i religioses, s'organitzà 
la magna processó cap al santuari, acompanyant la imatge de la Verge.  



 

 

Acompanyaren l'alcalde de Canet de Mar, portant els cordons del penó, 
l'alcalde d'Arenys de Mar, Victorià Fornaguera i el de Sant Pol de Mar, Josep 
Tobella. Les festes duraren fins l'11 de setembre, diumenge del "Vot de Vila"; les 
funcions religioses i populars atragueren cap al santuari molta gent de la vila i de 
la comarca, de manera que des d'aquelles dates la vinguda de forasters anà en 
augment d'any rere any.  

Des dels temps de mossèn Marià Martínez (1711-1754) no hi havia hagut cap més 
capellà especialment dedicat a la cura del santuari. Només, en el 1868 i en els 
mesos de gener i febrer de l'any següent, es troben partides on consta que es 
pagaven dos rals diaris al sacerdot celebrant de la missa; no era sempre el 
mateix, sinó que es tornaven els adscrits a la parròquia. En arribar el 1877, es 
cregué convenient substituir l'ermità; però, que no fos ja un simple seglar en 
funcions de pavorde o d'administrador sinó un capellà custodi per exercir-hi 
també els serveis religiosos.  

De fet, des del 1461, any en que es bastí una ermita en el pati de l'actual santuari, 
sempre s'hi havia celebrat missa; primer, tal com s’ha dit anteriorment, perquè 
tenia funcions de parròquia encara que sufragània de Sant Iscle de Vallalta; 
després, quan fou rellevada en el 1591, al bastir-se més cap al centre de la 
població l’església nova de Sant Benet, es continuà celebrant-s'hi per respectar el 
dret concedit als pagesos. Eren els capellans de la comunitat parroquial els qui 
per torn hi solien pujar. Tanmateix, hi ha un buit de quatre a cinc anys en els que 
no s'hi va per manca de preveres o per ser molt escassos i tenir ja la seva missió 
pastoral a l'altra església.  

S'escollí doncs, en temps en que era rector Mn. Antoni Vergés i batlle Ramon Fors 
un fill de la vila, mossèn Antoni Llopart, per confiar-li el càrrec i no deixar l'ermita 
òrfena de capellà.  

2.6.6  EL PARC DEL SANTUARI I L’ INTERVENCIÓ DE PUIG I CADAFALCH 

La millora més important per donar amplitud d'espai al nou Santuari construït, fou 
la compra de la casa i horta d'en Torrus, actual parc del santuari. Calia eixamplar 
els terrenys de forma notable, doncs el pati de la Misericòrdia es feia estret, degut 
a la gran afluència de gent, sobretot, en les dades de la novena, de la festa de la 
Mare de Déu i del diumenge següent en el que s'acomplia el "Vot de Vila". Per 
escapar a la llei de desamortització, hi hagueren treballs preparatoris, consultes al 
prelat, dictàmens d'advocats, mentre que al passar els terrenys a propietat 
eclesiàstica, poden quedar sotmesos a la llei esmentada. Per tant fets els estudis 
adients per a no ésser espoliats, es convocà el 30 d'agost de 1895, en sessió 
extraordinària, l'ajuntament i la parròquia; hi assistiren el batlle Narcís Fàbregas i el 
rector Mn. Agustí Planas i també els clavaris i administradors. En la reunió s'acordà 
de conformitat amb el reglament del Patronat de 1870, amb les disposicions del 
bisbat i amb l'autorització del Sr. Bisbe, que els administradors compressin els 
terrenys esmentats pel preu de 17.500 ptes., tot vetllant “per a la glòria de Déu, 
veneració a la Verge i comoditat dels forasters que vinguessin a retre-li culte”.  



 

 

Fotografia  actual del Restaurant del 
Santuari,  edifici  projectat  per Puig  i 
Cadafalch, i que finalment no s’acabà 
de  completar  en  tot  el  seu  volum 
previst.  (Imatge  realitzada  per 
l’autor del projecte). 

Per altra banda, es decidí adornar el terreny que es comprava amb quinze 
columnes que fossin complementades amb la representació pictòrica dels quinze 
misteris del rosari; només se’n pogueren fer dos.  

Els planells d'aquesta reforma foren encarregats a l'arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch; l'escriptura de compra de l'horta de Can Torrus es firmà el 25 de 
setembre de 1895.  

En aquest període, hi hagueren també donatius importants: Joaquim Duran i 
Planas lligà la quantitat de 100 ptes. anuals com a renda; Joan Baptista Pau i 
Jover de Guanaveba, 1000 ptes.; el vestit de la Mare de Déu per a les grans 
solemnitats i un tern blanc que servissin per a les mateixes diades foren donatius 
de Jaume Puxan. El gener de 1895, Eusebi Golart, fundà un benefici amb el títol 
de "Mare de Déu de la Misericòrdia" amb l'obligació de celebrar-hi missa tots els 
diumenges i festes de precepte.  

El dia 15 de maig de 1904, amb motiu de la definició del dogma de la Puríssima, 
es féu un gran romiatge franciscà a la Misericòrdia. Vingueren romeus de les 
províncies de Girona i Barcelona, així com de terciaris franciscans, els quals 
portaren una gran creu de fusta que quedà per a la posterioritat penjada en una 
de les parets de la nau del temple, concretament en la paret de l’esquerra.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
El canonge Daniel en representació del bisbe, presidí el pelegrinatge de Girona; i 
el canonge Francesc de Pol, més tard bisbe de la seu gironina, el de Barcelona. 
Més de cinc mil romeus s'acolliren al santuari, en l'aplec s'esmentà la importància 
d'aquest lloc venerat amb l'advocació de la Verge Maria com a Mare de 
Misericòrdia, s'anuncià l'acompliment, en el 1907, del cinquantè aniversari de la 
inauguració de l'actual temple i es parlà de la coronació canònica de la imatge 
de la Mare de Déu.  



 

 

Entre les autoritats publiques que visitaren el Santuari, s'hi comptà, en el 1888, el 
ministre de finances López Puigcerver i entre els grans càrregs de l’Església en el 
1891, l'arquebisbe de Tarragona, el bisbe de Barcelona, el Vicari General i d'altres. 
Tots ells visitaren la Mare de Déu no per participar en actes públics ó oficials, sinó 
en privat, així com el governador de Barcelona, el regent de l'Audiència i altres 
personalitats.  

2.6.7 EL PAS D’ERMITA A SANTUARI (1907) 

El 1906, fou consagrat bisbe de Girona, Francesc de Pol i Baralt, fill de la veïna 
població d'Arenys de Mar ; amb motiu de visitar la seva vila natal, en el juny de 
1907, una comissió de canetencs, formada pel rector, l'ajuntament i els 
administradors parroquials, l'anaren a saludar i li lliuraren una sol·licitud, suplicant-li 
que demanés a la Santa Seu la gràcia de la coronació canònica de la Verge, 
tenint en compte que es tractava 1) d'una advocació antiga - segle XVII, entre la 
dècada de 1660-1670 -, 2) d'una devoció comarcal - tota la comarca del 
Maresme -, 3) d'una veneració filial - emmarcada en un esvelt temple neogòtic -, i 
precisament eren les tres condicions exigides per poder tenir accés a dit títol. El 
bisbe, plenament d'acord, cursà la instància i l'apressà per celebrar al seu degut 
temps el cinquantenari de l'edificació i com era de llei, envià un quadre pintat de 
Verge al Capítol Vaticà.  

S'intentaria superar en solemnitat les magnífiques festes celebrades en anteriors 
efemèrides; es convidarien totes les entitats de la vila, es nomenarien comissions, 
es recollirien joies per la corona i es farien molts projectes festius a nivell religiós i 
profà. Tanmateix, degut a que la vila era minada per lluites polítiques, una 
espurna llançada irreflexivament encengué el foc de la discòrdia; succeí en el 
nomenament de pendonista, l'ajuntament i els seus partidaris volien que fos el rei, 
com que ja ho havia estat en el 1857 i en el 1881, els partidaris de solidaritat 
catalana, per no ferir la susceptibilitat dels catalanistes, proposaren a Ramon 
Muntaner. La controvèrsia suscità baralles, els ànims no es pacificaren i els 
incidents pertorbadors continuaren.  

Un telegrama, rebut de Sant Pere del Vaticà de Roma, féu arribar l'endemà 
mateix, la bona notícia de la concessió de la coronació canònica de la imatge 
de la Mare de Déu a tota la població. Hi hagué repicament de campanes. 

En aquell moment sols hi havia tres imatges de Mares de Déu coronades a 
Catalunya que ostentaven dit títol; eren la Mare de Déu de Montserrat, la Mercè 
de Barcelona i la Verge de Misericòrdia de Reus. 

Per la seva banda el Patronat, constituït pel rector Mn. Antoni Vergés, pel batlle 
Joaquim Fornés, pels administradors Leodegari Masvidal i Joaquim Roca i el 
clavari Josep Pujades, tenint en compte els quantiosos dispendis, als que no podia 
fer front el patronat, malgrat l'ajuda de la Corporació Municipal, obrí una 
subscripció popular per obtenir cabals, que s'estengué a totes les capes socials, 



 

 

des dels més rics i opulents als més senzills i humils, de totes les famílies de la nostra 
vila i comarca.  

Tot havia d'estar a punt pel mes de setembre i amb aquest objectiu, s'estava 
brodant un artístic penó i cisellant una preciosa corona.  

Per recaptar diners, s'havia organitzat una tómbola i amb els diners recollits, es 
compraren tres rosasses de diamants per a la corona i es celebrà el certamen 
literari-musical el diumenge següent al del "Vot de Vila". Tingué molt d'èxit; 
tanmateix la tibantor entre faccions cíviques d'interessos diferents es féu palesa 
pel fet que l'alcalde no hi assistí, malgrat d'haver estat convidat. La raó fou, 
perquè les activitats havien estat preparades pel bàndol contrari al de 
l'ajuntament.  

Es rebutjà el penó que havia estat confeccionat per considerar-lo massa pesant i 
a corre-cuita se'n féu un altre de més senzill.  

Tots aquests contratemps, no ofegaren el fervor dels fidels, que foren lliurades per 
efectuar la preciosa obra d'orfebreria que composaria la corona, posà de 
manifest generosos donatius. 

La corona de la Mare de Déu de la Misericòrdia fou dibuixada per Ricard de 
Campmany, comte de la Vall de Canet i realitzada per la joieria-argenteria, 
propietat dels fills de Francesca d’Assis Carreras, que estava situada en el carrer 
de Ferran VII, n.º 44 de Barcelona, S'entregà al Patronat i Administració del 
santuari el dia 4 de novembre de 1907. Era de plata cisellada i daurada, d'estil 
romànic i decorada amb òpals. Tenia quatre àngels amb vestidures de pedreria i 
ales esmaltades, rematant-la un rosetó de diamants; de la corona penjaven dues 
ínfules riquíssimes amb els escuts de Catalunya i Canet de Mar. 

Altres personatges importants visitaren el temple com: El rei Alfons XIII que va fer 
una visita expressa a Canet, visità el Santuari i orà davant la Verge, i s’hostatjà en 
el Castell de Santa Florentina, propietat dels Comptes de la Vall de Canet; fou el 
dia 4 de novembre de 1908, i l’acompanyava don Antoni Maura, president del 
Consell de Ministres, el cap de la Casa Militar del Rei i nombrosos personatges els 
noms dels quals es troben gravats en marbre en una làpida en el pati d’armes del 
Castell de Santa Florentina. 

L’any 1912 vingué la Infanta Isabel de Borbó anomenada “La Chata”, i visità el 
temple. En 1914, el visità el Cardenal Netto, patriarca de Lisboa i el Bisbe de 
Matropòlitam, en 1915 el Bisbe de Dorimea, el Vicari apostòlic de Siam i l’abat de 
Montserrat, en 1927, l’arquebisbe de Tarragona Sr. Francesc Vidal i Barraquer amb 
el Bisbe de la Seu d’Urgell i copríncep d’Andorra, el Sr. Justí Guitart, el 1928 el Bisbe 
de León (Mèxic), El Bisbe de Tarija i l’antic Arquebisbe de Santiago de Cuba, 
llavors Arquebisbe de Varissa de la Curia Romana.  



 

 

Com s’ha comentat en paràgrafs anteriors, el patronat del santuari, per atendre 
millor romeus, pelegrins i visitants, bastí un hotel, seguint el plànol de Josep Puig i 
Cadafalch en el parc en que es convertí l'horta de Can Torrus, comprat en el 
1895. Ja portava alguns anys d'activitat, des de la seva inauguració, el 2 d'abril de 
1910. S'havia previst, seguint el plànol de l'arquitecte, eixamplar-lo amb una altra 
nau; no s’arribà a construir per manca de cabals.  

2.6.8  PASSATGE DE COMUNICACIÓ ENTRE LA CASA DELS CAPELLANS 
CUSTÒDIS AMB EL SANTUARI 

Així mateix, el dia deu de Gener de 1918, el capellà custodi del moment, Mn. 
Antoni Llopart demana a la Junta Patronat del Santuari el permís per reformar la 
façana de la casa de l’ermità i construir una galeria a l’altura del primer pis, així 
com obrir una finestra en la planta baixa. La galeria anteriorment nomenada 
correspon al pont-passadís d’unió entre la casa del capellà i el Santuari. El 
document de petició de permís d’obres és el següent: 

“Excelentísima Junta del Patronato del Santuario de la Misericordia. 
El infrascrito sacerdote, mayor de edad, y vecino de la presente villa, según todo 
se acredita por la cédula personal que exhibe para verse, a esta Excelentísima 
Junta mande, como apoderado verbal del M. Ilustre Sr. Canonigo Dn. Alego 
Horeus, y atentamente expone: 
Tiene en su poder, ante proyecto para reformar la fachada lateral de la casa nº 
26 del Parque de la Misericordia construyendo en dicha fachada una galería a la 
altura del piso y abriendo una ventana en la planta Baja. 
En su virtud, previos los tramites que procedan, se digne autorizar la ejecución de 
las referidas obras. 
Gracia que no duda alcanzar de estas Excelentísima Junta. 
Canet de Mar diez de Enero de mil novecientos diez y ocho.” 

Antonio Llopart Pbro. 
Excelentísima Junta del Patronato. 

En el moment de la construcció permetia el pas directe des de dita casa a la una 
de les petites estances del santuari, on a través d’unes escales es podia accedir a 
la sagristia o mitjançant una passare-la perimetral a la sagristia. Mitjançant aquest 
recorregut el cos eclesiàstic podia accedir al temple sense sortir a l’exterior ni ser 
vistos per els peregrins i visitants. 

 

 

 

 



 

 

2.7 DESTRUCCIÓ DURANT LA GUERRA CIVIL DE 1936  

La guerra civil del juliol del 1936 arribà a Canet. La nit del 21, el comitè i milicians 
s'apoderaren de les claus, els capellans i religiosos, sota l'amenaça de ser 
capturats i afusellats, hagueren de fugir, camps a través i amagar-se. S'apilonaren 
ornaments, llibres, objectes, cadires i tot el que pogués avivar les flames al mig de 
la nau del santuari per calar-hi foc. “Foren dies realment tristos i amargs". Segons el 
record de la gent de l’època “A la imatge de la Verge de la Misericòrdia li tiraren 
un llaç fet de corda al coll i l'estimbaren i quedà destroçada". Mossèn Angel 
Domènech, el capellà custodi, refugiant-se a una casa de pagès de Sant Cebrià 
de Vallalta, fou descobert, l'assassinaren i el penjaren en un arbre.  

El santuari quedà greument danyat, les voltes de la nau i la coberta s’esfondraren, 
la decoració desaparegué, el cor quedà inutil·litzat, i sòls s’aguantà en peus 
l’estructura de l’absis, encara que del tot desprotegida d’ornaments i retaules. El 
Cambril també sofrí, a part de la macabra escena del llançament de l’imatge de 
la Verge des del seu lloc presidencial al peus de l’altar, també es destruí l’imatge 
originaria de la primera Verge, i que es trobava en el mateix cambril en un petit 
altar situat en la seva part posterior. La sagristia sofrí el mateix destí, fou buidada 
per complert del mobiliari, robes, vestimenta i objectes, que serviren per avivar les 
flames. Exemple del qual, el quadre del benefactor de la construcció del temple, 
anteriorment mencionat,el Sr. Carles Pascual i Puig, que gràcies a una instantània 
anterior a la guerra civil, encara es pot reconèixer la seva imatge. 

La generalitat i els ajuntaments van fer tots els esforços possibles per salvar els 
tresors artístics més significatius, però amb la força destructiva amb què actuava 
aquella gent, els fets van ser inevitables, han explicat diversos testimonis propers 
als esdeveniments i ho anotà el Dr. Mercader a l'ésser nomenat rector de Canet 
de Mar en el 1939: "El Santuari fou lliurat a les flames destructores el dia 21 de juliol 
de 1936, després d'insistents amenaces d'assassinat, fou lliurada al comitè la 
riquíssima corona de la Verge pel seu pietós dipositari Fèlix Masvidal i així i tot, fou 
executat”. El dia 24 es procedí a calar foc als objectes apilonats a la Misericòrdia, 
corrent de boca en boca el fet que un dels incendiaris quedà espaordit al pujar al 
cambril davant la mirada seriosa i alhora compassiva d'una dona, anomenada i 
coneguda a Canet per la “Tiuetes”que se’ls mirava; com dient-li: "fill així tractes a 
la teva mare?"; a veu en crit ho anava clamant com un esperitat a oïdes dels seus 
sinistres col·legues; ningú n'hi feia cas, ningú havia vist res. Anys mes tard, un cop 
finalitzada la guerra, quan els rumors d’aquest fet s’estengueren per la població, 
la gent veié, influïda sobretot pel pensament religiós, en aquella reacció la mà o 
intercedència de l’imatge de la Verge. 

 

 

 



 

 

2.8  RECONSTRUCCIÓ DEL SANTUARI 

Canet, a diferència d’altres poblacions catalanes, estigmatitzades al igual que 
ella pels desastres bèl·lics produïts pels aconteixements de la Guerra Civil, les 
tasques de reconstrucció no començaren per l’obra de l’església Parroquial, sinó, 
que per voluntat de la població, s’iniciaren primerament els procediments de 
reconstrucció del Santuari. 

Ja a principis dels anys quaranta, els primer arquitecte que intervingué en la 
reconstrucció fou Josep Danès i Torras, era d’origen olotí, encara que per 
vinculacions familiars passava estades a Canet. La seva tasca fou la de netejar els 
desperfectes ocasionats per la guerra, intervenir en l’estructura per tal de 
consolidar-la i sobretot cobrir la nau i reparar les zones de la coberta danyades 
per l’incendi sofert. 

Gràcies a la conservació de varies cartes dirigides al Rector de la població del 
moment (Mns. Mercader) sabem que tingueren fortes dificultats alhora de poder 
comprar els materials necessaris per a la realització de les obres. Hem de pensar 
que en plena post-guerra l’intent de compra d’acer, fusta de certes dimensions i 
ciment o calç era una autèntica odissea.  

Finalment, però es pogueren localitzar peces metàl·liques per a poder 
confeccionar les tres encavallades que realitzarien la cubrició de la nau principal. 
Mentre que la resta de cubricions (menys les parts originals que quedaren 
intactes, i que per abaratir costos no es substituïren), es realitzà mitjançant perfils 
metàl·lics recolzats entre els paraments que corresponen a les parts superiors dels 
arcs diafragmàtics de la nau. 

Fins i tot s’aprecia forta controvèrsia, ja que gràcies a la firmesa de l’arquitecte, 
s’evità que el material utilitzat per a la confecció de la nova porta principal de 
temple fos de fusta de melis, molt més cara i dificultosa de trobar en aquell temps 
amb contrapartida de l’abundant fusta de pi blanc que oferien al rector i al propi 
arquitecte. A causa d’aquesta elecció, i  amb clar exemple el de la mateixa 
porta principal de l’església Parroquial de Canet, en la qual s’escollí fusta de pi 
blanc per a la seva fabricació, tinguent-se que substituir per una de nova poques 
dècades després. 

Si s’observa alguna imatge de la façana principal del temple d’abans dels 
aconteixements de la guerra civil i alguna de després, on ja estiguin col·locades 
les noves portes, es pot apreciar amb claredat que les portes originals, compostes 
per dues fulles, ocupaven tot l’espai d’obertura. M’entre que les que es 
col·locaren després de la guerra són inferiors, tenint en la seva part superior una 
tarja fixa a mode de travesser. En ocasions s’ha comentat que les portes 
originàries eren les segones més altres del bisbat de Girona, a excepció de les de 
la Catedral. El fet de que les noves portes fossin inferiors, com en tants altres casos 
de la reconstrucció del temple es deu a la dificultat d’aconseguir fusta, i a més de 
classe melis, que tingués les dimensions requerides. Com que no es trobaren les 



 

 

peces necessàries s’optà per a col·locar una tarja fixa de les dimensions 
necessàries fins proporcionar a les portes l’alçada de les peces que es pogueren 
comprar. 

Entre les cartes de l’arquitecte al rector del moment, apareixen els esbossos de la 
forma de tall de les peces de fusta. Cadascuna de les peces que apareixen per 
cada tall es troben minuciosament numerades i catalogades per a una funció 
específica. D’aquesta manera s’aconseguia un màxim aprofitament per cada 
peca de fusta comprada. 

A l'hora de decidir a quin escultor s'havia de confiar l'obra, se suscitaren opinions 
oposades: La parròquia es decantava per Carles Flotats, doncs tenia excel·lents 
obres escultòriques escampades arreu del país i l'artista per lligams de família i 
amistat estava estretament vinculat a la nostra vila, havia estat l'autor del Crist i la 
Soledat que presidia la capella fonda del Santíssim i s'havia pensat amb ell per 
realitzar la imatge del Sant Crist de l'església parroquial; i també de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia, tanmateix no pensava així Jaume Llorens Grau, conegut 
feligrès de Canet, qui fidel a una prometença feta en temps de guerra, s'havia 
compromès costejar la imatge de la Verge, en el ben entès que l'artista havia de 
ser Lluís Argullol. 

El motiu d'aquesta elecció fou la següent: Les circumstàncies dramàtiques de la 
contesa bèl·lica obligaren al cap de família de Can Grau, casa de pagès 
propera al santuari, a absentar-se i amagar-se per evitar el ser detingut, 
empresonat i molt probablement, com tants d'altres, executat. Fugí lluny de casa i 
es refugià a una caseta que tenien a Castellcir, un poblet petit de 219 habitants, 
proper a Sant Quirze Safaja, a la comarca del Vallès Oriental. Allà acudia per 
descansar i fer salut l'escultor barceloní Lluís Argullol; l'amo de l'hostal, encara que 
d'esquerres, era magnànim i humanitari i els comensals s'hi sentien francament bé 
i confiats. L'escultor i el benefactor van tenir ocasió de conèixer-se, dialogar, 
mantenir diversos canvis d'impressions i mirar amb confiança l'esdevenidor.  

En una ocasió, Jaume Llorens, havent tingut l'oportunitat de comprovar l'art de les 
obres escultòriques de Lluís Argullol, li proposà de realitzar la imatge de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia en un estil semblant a la destruïda, modelada per Josep 
Font en el 1732. L'escultor, abans de donar el sí, s'hi pensà uns quants dies; però 
finalment, es decidí. Havia creat punts de referència per l'escultura i no trobà 
millor figura per inspirar-se que la fotografia de la seva pròpia esposa en els anys 
primaverals. Començà a treballar sobre el paper i la imatge serena i afable, amb 
els braços estesos i mans obertes, prenia forma.  

Acabada la guerra i iniciada la reconstrucció de temples i reposició d'imatges, 
Jaume Llorens pensà que havia arribat l'hora d'expressar al nou rector les seves 
intensions i el visità amb aquest objectiu. De moment el Dr. Mercader es mostrà 
reticent; no coneixia Lluís Argullol i sí Carles Flotats i qui havia d'esculpir la nova 
imatge de la Verge havia de ser un artista de primera categoria.  



 

 

No és que Lluís Argullol ho fos, però calia visitar el taller de l'escultor per quedar-ne 
plenament convençut. Acudí el rector, comprovà que efectivament es tractava 
d'un autor de categoria i deixà via lliure per l'execució de l'obra. Lluís Argullol seria, 
doncs, definitivament, l'escultor que modelaria la nova imatge de la Mare de Déu 
de la Misericòrdia. 

La imatge, havent arribat a Mataró, fou col·locada en el "Pòsit de Pescadors", un 
local situat davant la platja. El patró major de la confraria de pescadors de 
Mataró, era Salvador Cabot, un gran devot de la Mare de Déu de la Misericòrdia, 
que donà les màximes facilitats, perquè el trasllat de la Verge amb la barca 
"Maria del Carme" fos apoteòsic. En aquell moment a Canet hi havia sis barques 
grans que anaven a pescar i tots volien tenir el goig de portar l'estimada imatge. 
Crec que tots n'eren prou mereixedors, però sols una podia portar-la i s'ho van fer 
a sorts. Sis papers en blanc en una bossa; un marcat amb una creu; cada patró 
treu un paper. En Josep Isern, patró de la "Maria del Carme" fou l'últim, en el seu hi 
havia marcada la creu. La barca anomenada "Maria del Carme" portaria la 
Verge a Canet.  

A la vigília, la barca ja estava preparada, ben pintada amb els colors blanc i el 
verd. Un àngel ben modelat, s'havia posat a la proa; al voltant, orles i escuts de 
nobles catalans. A popa, s'havia alçat un pal per hissar-hi un estendard. A 
coberta, s'hi havia bastit una plataforma i un baldaquí per col·locar-hi sota a la 
Verge; així, sortiren de la punta d'Arenys, rumb a Mataró, acompanyats de totes 
les altres barques engalanades.  

Tragueren la barca a Mataró. Tots els pescadors, amb el seu patró major, en 
Salvador Cabot, els estaven esperant. Els 
pescadors de la confraria de Mataró haurien 
volgut tenir l'honor de portar-la. Tant era així 
que els ho proposaren, ja que la mar era 
grossa, el temps insegur i les seves barques molt 
més grans que la seva, portar-la ells. Els Isern els 
agraïren de tot cor el seu oferiment, però que 
havien anat ells a buscar-la i ells la portarien, ja 
que n'eren els responsables.  

Embarcada la Verge, la varada de la barca es 
féu sense dificultats. A Mataró hi havia bons 
palers entesos en la seva feina. Ja a mar 
posaren rumb a Canet acompanyats sempre 
per les altres barques engalanades, juntament 
amb les de Mataró. Arribaren a la punta 
d'Arenys, feren una petita parada al seu redós i 
amb una mar més bonança alçaren la Verge 
posant-la sobre el seu altaret, sota el baldaquí.  

 



 

 

Al moment d'ésser alçada, s'entonà des de totes les barques el cant de la "Salve", 
cantada amb gran entusiasme i fervor, i segons es comentà, als assistents se’ls 
ompliren els ulls de llàgrimes.  

Rumb a Canet des de la mar, podien veure la multitud que els esperava; el lloc de 
l’arribada era la Catel, petita cala, just per atracar-hi una barca, on actualment 
es pot observar l’espigó de Canet. Tanmateix, abans avançaren fins arribar 
davant de la vila i de la seva església; volgueren posar la barca proa recta a 
terra, que la Verge la mirés des de mar, cara a cara i amb els braços estesos 
abraçant tota la població. Després la "Maria del Carme" amb tota la tripulació, 
constituïda pels germans i cosins i amb el Patronat a bord, enfilaren cap el lloc del 
desembarcament. La proa tocà la platja, la Verge havia arribat a Canet, es 
sentiren crits d'entusiasme i forts aplaudiments. Finalment es desembarcà la 
Imatge; era el 30 d'agost de 1942.  

El dia 13 de Setembre del mateix any, coincidint amb el "vot de vila", tingué lloc la 
coronació de la nova imatge. Acabat l'ofici i llegida la concessió capitular de 
Roma, el Bisbe procedí a coronar la imatge amb la corona degudament 
beneïda. 

Ja en la dècada dels anys cinquanta, l’arquitecte Pere Domènech i Roura 
projectà una solució més adient pel presbiteri. Aquesta eliminà el parament que 
ocultava l’escala d’accés al cambril. Refè de nou dita escala, projectant-la de 
forma simètrica amb balustrada de pedra esculpida i canvià l’accés a la sagristia. 
Col·locant un retaule d’alabastre en la part central. 

Així mateix projectà les voltes de la nau. Voltes que no existien des del seu 
esfondrament, i per tant fins al moment, des de l’interior de la nau, quan un 
mirava cap al sostre, es veien les encavallades i les bigues que subjectaven les 
llates metàl·liques de la coberta. Amb l’execució de les voltes, el temple recuperà 
l’aspecte similar a l’originari. Aquestes noves voltes es realitzaren a partir de nervis 
ceràmics revestits d’arrebossat i enguixat, voltes de maó de dues capes de maó 
de pla i claus de volta també realitzades amb peces (en aquest cas maons) 
ceràmics i rematats interiorment per plafons decoratius d’escaiola preparats per a 
ser pintats. Per a realitzar els capitells de les columnes, gràcies a la conservació 
d’alguna part dels capitells originals, es pogueren treure motlles que serviren per a 
realitzar les còpies necessàries per a completar les zones que mancaven. 

La projecció de les voltes és similar a l’originaria, ja que en alguna de les zones 
superiors a aquestes, es poden apreciar punts, en els que l’encaix entre les zones 
del presbiteri (i per tant les que resistiren a l’esfondrament del 1936) no encaixen a 
la perfecció amb les noves voltes realitzades en la dècada dels anys cinquanta. 

Al llarg del temps,els pescadors han deixat la seva empremta en el santuari, amb 
maquetes com les que avui es poden contemplar en un petit museu instal·lat en 
la casa del capellà custodi i que volen ser rèplica de les que es construïren en les 



 

 

drassanes de Canet de Mar, com a reconeixement de l'ajuda obtinguda moltes 
vegades de la Mare de Misericòrdia.  

És també un preciós record, per les famílies i per les moltes parelles que venen a 
celebrar el seu casament al santuari, el retaule de l'Alta Major, adquirit de petits 
donatius de tot el poble en les festes jubilars de 1957 i que representa la Sagrada 
Família i les Noces de Sanà de Galilea. El marbre va ser esculpit per la Casa Art 
Sacra de Barcelona. L'escultor fou Claudi Rius Garrich. 

Durant les dècades dels anys setanta i vuitanta es pintà en diferents ocasions els 
paraments del temple. Normalment amb colors clars per als paraments, una mica 
més foscos per als nervis i demés elements de relleu, i amb colors i treballs més 
elaborats per al repintat del cambril. 

No és fins l’any 2000 que, gràcies a la col·laboració d’aportacions i donatius dels 
peregrins i vilatans que es comencen a realitzar els treballs de pintura i decoració 
per tal d’intentar dotar al temple de l’aspecte més proper i semblant a l’originari 
d’abans de la guerra civil. 

Les tasques laborioses de busca dels detalls originaris i decorat del temple, 
sobretot de la part del cambril i del presbiteri, foren portades a terme per la 
família de pintors Musach de la població de Centelles. 

La realització de les pintures, així com el decorat dels nervis, i sobretot el pintat de 
la totalitat de les voltes comportà la col·locació d’una gran bastida per a facilitat 
els treballs pictòrics als especialistes. Cal remarcar que en les voltes corresponents 
al presbiteri, i la del cambril, es realitzà el característic estrellat amb estrelles 
daurades sobre un fons blau donat la sensació que la Verge es troba coronada 
per un cel estrellat amb peces d’or.  

És d’entendre que els treballs són molt costosos tant laboriosament com 
quantitativament, així les voltes que coronen la nau principal, per manca de 
pressupost no es pogueren pintar, igualant l’acabat del presbiteri amb l’ 
anteriorment mencionat cel estrellat.  

Els treballs pictòrics duraren des del 2001 fins l’any 2008. 

S’optà per a decorar solsamènt els nervis i les claus de volta a l’espera de poder 
algun dia donar a la totalitat del temple l’aspecte que temps enllà tingué. 
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