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La Mare de Déu del Patrocini de Fontcoberta
El mes de novembre és l’època
que l’Església dedica a celebrar la
festa de l’advocació mariana del
«Patrocini». Neix a partir d’una
petició del rei Felip IV (16051665) al Papa pels grans favors
que, segons ell, li havia atorgat
la Verge Maria: «[...] cabe mi confiança de que en los aprietos mayores ha de ser nuestro amparo
y defensa; y en demostración de
mi afecto y devoción, he resuelto
que en todos mis Reinos se reciba por Patrona y Protectora [...]»
(Extret de la cèdula reial). El papa
Alexandre VII li ho va concedir el
28 de juliol de 1656 en una butlla
que especifica que la commemoració ha de ser un diumenge de
novembre. La devoció es va estendre als dominis del monarca, i
molt especialment a Mèxic i Perú.
En aquests països llatins segueix
molt vigent aquesta tradició.
A la parròquia de Fontcoberta
(Pla de l’Estany) ho celebren el
primer diumenge de novembre
en el decurs de la missa dominical de les 11 del matí. Les famílies que han tingut un fill durant
l’any hi són convidades, i hi porten el ciri del baptisme. Després
de l’homilia l’encenen amb la flama del Ciri Pasqual i s’organitza
una senzilla processó fins a l’altar
lateral de la Mare de Déu del Patrocini. Allà, els pares li presenten l’infant, besen la medalla que
penja de la mà de la imatge, i reciten una pregària. Cada família
encendrà del ciri del baptisme un
nou ciri, que es posa als peus de
la Verge, i que romandrà encès
durant tota la missa.
Hi havia el costum que les dones embarassades dels pobles
de l’entorn, quan ja s’acostava
l’hora del part, demanessin la cin-
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ta de la medalla per lligar-se-la a
la cintura perquè la Mare de Déu
els donés força. Encara avui continua essent invocada per aquelles que gaudeixen de l’estat de
bona esperança i rep l’agraïment
d’aquells que han rebut el seu
«patrocini»: «Qui en vostre favor
confia vostra protecció encerta;
vostre Patrocini invoca el poble
de Fontcoberta» (Goigs).
L’altar dedicat a la Mare de Déu
del Patrocini es va inaugurar
l’any 1668. La imatge és gòtica,
d’alabastre, i podria haver estat
esculpida cap a l’any 1400. Fixemnos que a la seva mà dreta porta
una mena de poncella, probable-

ment d’una rosa, símbol de virginitat. El Nen aguanta el llibre
dels evangelis. L’escultura fou
restaurada l’any 2016.
També es venera l’advocació del
«Patrocini» a l’església de Santa Maria de Fenals d’Aro (Platja
d’Aro). La imatge és a l’altar major. En celebren la festa el segon
diumenge de novembre amb una
missa a les 12. És la patrona del
barri de Fenals.
Fora de la nostra Diòcesi, destaca
la devoció que hi tenen a Cardona (bisbat de Solsona).
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