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"Per nosaltres sod vinguda
i en aquest cim col-focada:

Mare de Déu de l'Aguda
sigueu la nostra advocada!

Aqui dali vos col-locaren,
com a estel de l'Orient,
nostres avis, qui a ponent
la morisma capbussaren:
la mitja lluna vençuda
per la Creu de Crist sagrada.

Mare de Déu, etc.
Des de Núria, uns bons pastors
de bous menen les ramades
cap a aquestes encontrades
de la vall del Llobregós;
i a Tord, com flor nascuda
a vostres peus han fundada
• Mare de Déu, etc.

Com .sou mare d'un cor bell.
de seguida us afillareu
a la vila, a qui donareu
habitants d'aquest castell;
amb aquesta revinguda
Torá tota s'ha eixamplada.

Mare de Déu, etc.

sempre pot estar ufana
car vetlleu tota sa plana
i els turons del seu redós.
Toranesos, nostra ajuda
en l'Aguda s'es trobada.

Mare de Déu, etc.
Jorn de vostra Anunciació
és cada any assenyalat,
perquè a Vos puja el veinat
en devota process6; as
a l'alta en que esteu eguda
oferim missa cantada.

Mare de Déu, etc.
Tota mare toranesa
qui ha collit un fruit de vida,
cap a Vós ve de seguida
a complir-ne la promesa;
car que fruita tan volguda
vol que us sigui presentada.

Mare de Diu, etc.
De la vila els fills qui fugen
Iluny de sa nadiva llar,
en tornar-la a visitar
a l'Aguda tots s'en pugen:
tot bon fill besa i saluda
a sa Mare inoblidada!La vessant del Llobregós

Mare de Déu, etc.
Si un malalt esta en peril,
set donzelles de la vila
les pregaries que s'estila
fan a Vós i al vostre Fill;
i ben prompte n'és rebuda
la salut tan desitjada.

Mare de Déu, etc.
Quan als camps el cel eixut
posa mústics i solcits,
als peus vostres beneïts
el vehinat contrit acut;
i bona aigua n'ha ploguda
sempre i quan s'ha demanada.

Mare de Déu, etc.
En tota necessitat
de sequera, pesta y guerra,
tots els fills d'aquesta terra
imploren vostra bondat:
a punt gracies heu tinguda
per al qui us ha reclamada.

Mare de Déu, etc.
Si la gracia havem perduda,
Déu per Vós ens l'ha tornada:

Mare de Déu de l'Aguda
sigueu la nostra advocada.

V/. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix	 RI. Lit digni efficiamur promissionibus-Christi
ORENIUS

Gratiam tuam, qumsumus, Dómine, méntibus nostris infunde: ut qui, Angelo nuntiante, Christi, Filii, tui incarna-
tiónem cognóvimus; per passiónem C / U .3 et cruce m, ad resurrectionis gloriam perducámur. Per ezíndem Christum Dó- -=-

44
	minum nostrum. R/. Amén.

H
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NOTES HISTORIQUES DE L'AGUDA

SITUACIÓ GEOGRÁFICA

Bó i servint de capçalera al bressol que forma la vall
del riu Llobregós, estesa de sol ixent a ponent, s'aixeca, a
la banda de tramuntana, una muntanya poblada d'oliveres,
a la terra de conreu; de roures, a la part boscana, i de ma-
graners, a les margeres florides de romanins, timons, arge-
lagues i sajulida. Dos torrents separen aquesta muntanya
de les altres que formen la serralada de la vall, que són: el
DE VELERA (com antigament s'anomenava la rivers de Lla-
nera), a la vila de Tora, arracerada al peu mateix de la
muntanya, i el DE PASTEROLA, a la vila de Biosca, una hora
cap a ponent.

Al bell cim d'aquesta muntanya, a uns 700 metres
damunt la mar, esta edificat el Santuari de le Mare de Déu
de l'Aguda, corn si vetllés la vila de Tora, posada sota la
muntanya, a 1 quilòmetre de distancia, i com si enllume
nés els turons de l'una i l'altra banda de la vall del Liobre -
gás cim estant s'alviren a llarga distancia, per
la banda de tramuntana, l'ermita de Sant Gabriel del san-
tuari benedictí de la Mare de Déu del Miracle, de Riner;
per la banda de migdia, el cimbori del santuari mercenari
de Sant Ramon Nonat, de Portell; a sol ixent, el santuari
de la Mare de Déu de Pinós i els turons de Monserrat, i a
ponent, el santuari del Sant Crist de Balaguer.

SITUACIO POLITICA

El nostre santuari esta enclavat a la comarca catalana
de La Segarra, bisbat de Solsona, parròquia i arxiprestat
de Torà, entremig de les parròquies de fora, Fontanet,
Vallferosa i Biosca. Pertany a la provincia de Lleida, par-
tit judicial de Solsona.

Conserva encara les runes de l'antic castell senyorial
i les d'una trentena de cases que formaven antigament el
poblat de l'Aguda Es el rastre deixat per les diferents guer-
res que durant els segles ha presenciades i soportades la
nostra comarca.

Actualment, al poblat de l'Aguda hi ha sis cases habi-
tades. La vila de Torà té passades tres centes cases, amb
1,000 habitants.

DESCRIPCIÓ DEL TEMPLE

El temple del nostre santuari es edificat amb carreus
de pedra picada, a l'estil romànic. Amida l'interior 16'45
metres de Ilargaria per 5'25 d'amplada, i té r33 metres el
gruix de les parets. Té guarnit l'absis amb arcades, i la vol-
ta de la nau és de canó El campanar, també de carreus
de pedra picada, bo y formant edifici a part, es adossat a
l'angle esquerre de la façana.

L'actual altar major i cambril de la Mare de Déu són
de guix, d'estil renaixement, construïts l'any 1860, per
l'intelligent mestre d'obres de Tora Josep A tItoni Riera,
pet a subtituir l'antic altar de fusta, estil ogival, amb pin-
tures o quadres de valor arqueològic, fumat i sucarrat per
les flames del foc de l'any 1836. Enjoien l'església de l'A-
guda altres quatre altars, que són: de Sant Salvador, Sant
Isidre, el Sant Crist i la Mare de Déu de la Llet.

LA IMATGE DE LA MARE DE DEU

N de fusta esculturadit, que amida 1'02 metres. Porta
el Fill divi en el palmell de la ma esquerra, i amb la má
dreta li agafa la cintura, en actitut amorosa de mostrar-lo
als devots Com que està dreta, el genoll dret ii avança gra-
ciosament tot apretant els plecs del vestit cap endavant.
Vesteix túnica policromada de flors daurades, i el mantell
tot daurat, que ii penja del coll, ii rodeja la cintura des del
braç dret cap a l'esquerre. El Fill va enterament nuet; té la
ma esquerra que descansa damunt la cameta esquerra,

Pilar dedicat a la Immaculada Concepci ó.
que s'aixeca a la muntanya de l'Aguda

i el braç dret, obert i alçat, en actitut de fer una festa al
qui el mira Mare i Fill miren bondadosament els devots.

El nen Jesús porta tallades arran les cametes; sens
dubte d'ençà que volgueren acomodar a la imatge d'escul
tura els vestits postissos de roba, en aquelles èpoques de
malgusten qué fou introduïda aqueixa moda.

La nostra imatge deu ésser obra d'ultims del segle XVI
o primeries del XVII.

NOTA F1LOL OGICA

L'il-lustre filòleg doctor Mar'an Grandia prevere en la
seva Gramàtica etimològica catalana, diu: «UR en hebreu 1
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notar que Cataluña és regada i
1 CAlcuA. Advertim que UR s'ha modificat en OR, 0, U, D'OR

antic significa AIGUA FONT, Run Compari's el vasc uR-A:

I	

1

1

I	

1

1

I

1	 1
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1	 1

I	 1
1	 1

1	
1
1

I	 I
1 poblada D'uR.) I entre altres exemples de pobles situats

prop daigiies, cita TORA	

•Aguda, en Ilatí antic, s'ascrivia ACUTA Diu Josep Ba-	 i

/ ga divinitat dels escandinaus habitants del nord d'Europa?
HAntigament Tora S 'escribia THORANUS, TAURAN, THORAN,

TORA

El mot TORA, 4no podria tenir relació amb THJR, l'anti-

I

/ lari i Jovany, en la seva obra Origenes históricos de Cata-
¡uña «El poble anomenat Aguda, de Tora a la provincia
de Lleida, esta situat al cim d'una muntanya que porta el
mateix nom. Un document del comtat d'Urgel, de l'any
1032, en fa menció i l'anomena simplement AGUDA Al
comtat d'Urgel havia altres castells amb aquest nom»

NOTA PREHISTÓRICA	
i

I

1El molt erudit mossan Joan Serra i Vilaró prevere

1 

conservador del Museu Arqueológic Diocesa de Solsona
diu que amb les restes de ceramica prehistõrica i ibarica

,

trobades al turonet que s'aixeca entre l'Aguda i la capella
romanica de Sant Salvador les quals són actualinent guar-

, 

dades al Museu de Solsona, pot etrevir-se ell a suposar	 •i 1

1 

que, donats els costums dels íbers, tindrien aquests un po-
b at a l'esmentat turonet, que és la part més alta de la
muntanya. 

-	
.	

I
1

1 
NOTES HISTORIQUES

«Als 8 dels idus de març de l'any 1170, es féu l'erec-
ció de l'església de Santa Maria de l'Aguda, amb la dotació

1
1 de diferei t censals, delmes i d'altres drets que en Ponç de 1

1

1

 Cervera i la senyora Marquesa, la seva muller, i d'altres
tenien i posseïen en els termes de l'Aguda i Tora com a
senyors que eren dels dits llocs i termes, junt amb els seus cació, Anunciació i Assumció de la Verge Maria, sots 1
carlans, la qual erecció féu Arnald de Preixens, bisbe quina invocació és fundada l'església de l'Aguda, I el
d'Urgell, amb consell, voluntat y manament del dit en dilluns inmediat a la festa de Resurrecció de Jesucrist,

1	 1
WasilIMPoW.0n1116.101V..01116W.0•01141.0.01111wasaWbeardellissoMessrsoMIle..0011111.0014104Pa*BOIMgestlooMWoosslisioal

Santuari de l'Aguda: Campanar

TOR, T•41R, VER, etc; i fern	 1

'	 1

Ponc de Cervera i senyora Marquesa, ¡tint amb molts de ca-
nonges...» (Nota escrita per mossèn Antoni Francesc
Malet prevere, qui fou rector de Tora des de 1725 fins a
1762)

L'any 1163 s'esmenten entre d'altres esglésies cedides
a la de Santa Maria de Solsona, en consagració seva, les
segilents:«...de Bioscha, de Malgrat, d'Ulula, d'Aguda et
de Tora et de Vallefraosa. .»

Quan Francesc, bisbe d'Urgell a 28 d'oc-
tubre del 1430, concedí fonts baptismals a l'església de
Sant Gili abat; ques'hi cantessin les Maitines de les prin•
cipals festivitats, per altres capellans que no siguin el rec-
tor i el vicari de l'Aguda, i que el vicari de l'Aguda residís
de nit a Tora, per a major comoditat dels parroquians
«essent com és Tora de la mateixa parròquia de l'Aguda»;
Joan Torner i Bernat Perceres, síndics del Hoc o castell de
l'Aguda, actors i procuradors, segons afirmaren, de la
Universitat i dels singulars de l'Aguda, apel-laren contra
el tal decret en forma jurídica al tribunal eclesiàstic del
bisbat d'Urgell. Per la part de la Uníversitat i singulars del
lion de Tora, es presentaren a la defensa els síndics en
Bernat Torra i en Bernat Ponçoda Entre altres inconve-
nients que al-legaven els de Tora per pujar a l'Aguda, Pun
era: .que un dia el qui portava un infant a batejar, caigué
a l'aigua d'un riu, que anomenen EL RIU DE BALERA, i l in-
fant estigué a punt de morir» La sentència es dona favo-
rable als de Tora, l'any 1432. Prou qu • els de l'Aguda
s'apelaren al tribunal eclesiàstic de l'arquebisbe de Tarra-
gona, però no hagué floc a l'apel-lació.

L'any 1438, Pil-lustríssim Arnald Roger de Pallars,
bisbe d'Urgell, traspassa la categoria d'església parroquial
des de Santa Maria de l'Aguda a Sant Gili abat, de Tora.
Acaba aixís el decret amb que foren traspassats els drets i
prerrogatives d'església parroquial des de l'esgiesia de
Santa Maria de l'Aguda situada al cim de la muntanya, a
Pesglésia de Sant Gili de Tora, situada al pla, al peu de la
muntanya: «Volem, no obstant, ordenam i instituïm que
en les solemnitats de les festivitats de la Nativitat, Purifi-

Santuari de l'Aguda: Absis
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I
I guda. I també en memòria de l'antiguitat i en regoneixe- :Riu i Cabanas, queda suprimida la vicaria de l'Aguda, i 1

	vosaltres (els sacerdots de Tore) i el poble del dit floc de	 Amb motiu del traçat parroquial del bisbat de Solsona
Tore esteu obligats a asistir a la missa parroquial en l'A- • posat en practice, el 1897, per l'il . lustríssim doctor Ramon

	

-	 1	obligats a pagar, cada any, 20 sous a la fàbrica de l'esglé	 Un llegat testamentari de mossèn Lluis Soler, prevere
1 ment de subjecció, vosaltres i el dit poble de Tore esteu l'església de la Mare de Déu resultà convertida en santuari.

sia de l'Aguda, el dia de la Nativitat de la Mare de Dell ..

alla a les tres de la tarda de l'any del Senyor 1438. ArneId fill 

de Tore, i mort a Barcelona, serví per a diferents mi-1
Donat en la nostra vila de Tremp, dia l er de juny per- llores en el santuari.

Volent l'Associació de Fines de Maria de la parroquial

derrocatd e  I vi lal lo ealtarT or am .a.j o
dessota
r (con s e gdrealt )cduee IS a.

capsa xica... dubitatur, si lo que es dins la capseta si es lo resulta Iltadíssima de debó. Recordatori d'aquestes festes 

I

1

1 Roger, bisbe de Urgell. 	 de Tore, l

seen Laobyegleusniaa uunneddeelsveptl einpciepraelgsrinn eocmióbreasl sdseni tus ee rui pdreogirAamguadade !a 
qual

'any 1915, celebrar les bodes d'argent, o sigui el
A 28 de juny del 1565, «ab licència del Sr. Bisbe fonc vint-i-cinquè aniversari de la seva fundació, col . loca, en

lGtailri

St. Sagrament de la yglesia de la guda cuan se crema dita solemnials es l'esbelt monument de pedra a la Immaculada
yglesia).	 .	 que és aixecat en el planellet DE LA CREUEIA, a mitja mun- I

El Rector de Tore, mossèn Francesc Rull, prevere tanya dé l'Aguda
(des del 1577 fins al 1593), diu, el dia 24 de gener de l'any 1

•

1584: «que lo loc de l'Aguda, antigament, soue ésser po-

ni haure cerca de doscentas; lo rector te l'habitació en Tora 

NOTES FOLKLORIQUES

I
black, de trenta o cuaranta cases y ara no n'hi ha sinó nouI
o deu, y per lo contrari en Tore habie molt poques y ara

criada iglesia parroquial per Arnaldo rogerio, a 1438; per

	

lo tant, no pot ni deu anar cada festa a cantar la missa en	

N força coneguda per tota Catalunya aquesta corranda:

«Mare de Déu de l'Aguda,	 I
/ 

l'Aguda y a fer los exorcismes en temps de tempestats,

	reguda de la parroquia, que es la de Tore. Y a mes de	

ajudeu els de Tora,

i

I
	puig deuen ferse aquestes coses en la iglesia més concor	 tenen el ruc per la cua

els acaba d'escapa»

	venirse molt gros lo riu que esta en lo mitj perillaven de	 Hi ha qui fa respondre la Mare de Déu així:

i

1

1 trenta anys que sempre se acostumat fer los exorcismes en
Tore, corn l'Aguda es distant l'espai de llegua y per esde-

I molts danys, aixís de venir la tempestat y pedregades sobre

d	 i	
La cual cosa done a compendre que els habitants de 4

«Si els escapa, que els escapi;
jo	 .

	

los fruits evens d'esser a mitj camí, y venir a ofegarse per	 no els vull baixa a ajuda.»les inundacions y ayguades, sens tenir allí habitació».

quia	 l'Aguda i els de Tore estaven enemistats.e Tore vicaria de l'Aguda al bisbat de Solsona, de
A 7 de febrer del 1624 es féu Yagregació de la parre-

sens Pujol i Pallares, canonges de Solsona, essent rector Altres corrandes:	 I
1 nova creació, mitjançant el repartiment que feren els mos-

de la dita parròquia mossèn Joan Jerbnim Grau, fill del

	

/ ment de la nau major de la parroquial de Sant Gili de Torà. 	 «A l'Aguda venen blat,	 1
mas d'en Grau, del terme de l'Aguda i senultat en el pavi-

• a Tora fos ensorrat;

	

	

1

1dues peces de terra, en les quals es collie blat, vi, oli, nous	

a

«A l'Aguda fos caiguda,

1	
L'actual campana petita de l'Aguda porta la inscripció:	 Sanahuja les porgueres,

«Sta. Maria, S. Antoni de Padua Orate pro nobis. S Pere	 a la plaga de Tor
mertir, Ora pro nobis. 1667n.	 hi ha la flor de les donzelles.»

L'any 1735 tenia en possessió, l'església de l'Aguda,

Alguns conceptes dels comptes de l'església de l'Aguda 	 1
i ametlles, donades, per la vidua Ros, a la Mare de Deu.

Massoteres fos de plata .
i Gissona fos daurat.»

de paleta en el temple; i es compra un cuponet per portar 1
Des de l'any 1735 fins al 1750 es feren diverses obres

el viatic, uns incensers, unes crismeres i un salpasser, tot	 Les principals devocions són les que retreuen elsI d'argent.
«En lo any 1805, per a evitar certs disturbis sobre la processó de Tore amb les autoritats locals i molt de veïnat

goigs. El dia de la Mare de Deli de març cada any puja la
I

1
 Mare de Deu de la Llet, se determine que la priora de la a l'Aguda, i en arribar al santuari, la reverend comunitat

immediat hagués de servir a l'altar de la Mare de Déu de tota mare toranesa de pujar a l'Aguda a oferir el fillet a la 1
Mare de Déu de l'altar major, en acabat l'any, en lo any de preveres canta la missa conventual. ns obligació de

encara que fou salvada la imatge venerable de la Mare de

Tore, a de pujar a l'Aguda, ha de tocar les campanes del
campanar en senyal que te vitita la Mare de Dell, etc El

l'Aguda, podia existir antigament, però ara ningú no s'en 1
l'altar de

1

1 la Llet».	 Mare de Déu. Tot foraster qui habita uns quants dies a
El senyor vicari general de Solsona, a 15 d'abril del

1842, concedí la restauració del temple de l'Aguda, que
hahien estat cremades les portes, cor i altars, l'any 1836, costum de pregar juntes set donzelles davant

«1860. Paget a Josep A. Riera, mestre de cases de processó oficial de pregaries a l'Aguda i es cantada allí la 1
Deu.Concedi també treballar tres dies festius per aquesta recordaI
obra. Quant el cel eixut posa mústics els camps, puja una

Tore, per lo preu-fet de fer l'altar major de la Verge de missa; amb la particularitat que, en baixar de l'A wide, les
l'Aguda. 1120 reals». autoritats passen al cambril del Sant Crist de la parroquial 1
/ 

Inscripció de la campana grossa de l'Aguda:	 de Tore a estendre acta de que sera treta, per vot de poble •

.1 Nuestra Señora de Aguda, Coadjutoria de Tore. 1877. 
la imatge del Sant Crist.

1	

de lAguda.
Tore, contant amb algunes almoines que els fidels gene-	

frenes de misses, ciris, etc., que els devots fan a la Mare
ll	 '

No cal dir que són moltes les visites particulars, lesBuenaventura Palles Armengou» 	
o

1

I
Mossèn Josep Blasi, prevere, rector de Pertell, fill de de De

l
I

I rosament li habien ofertes per portar a cap tan pietosa	 XAVIER BOSCH I COMELLAS, PREVERE
obra, l'any 1886 feu daurar i pintar Falter major i el cam-
bri de la Mare de Deu de l'Aguda; tot plegat costa 500

!1
/ pessetes. ‘	 Tore, 31 de març, diada de Pascua florida de 1920
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