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SANT
bisbe i martir, que
seva capella de la
Miguel de Fontanet
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GLORIÓ5

DON AT
se venera en la
parròquia de Sant
bisbat de Solsona.

7 d'Agost.

Ja que en la gloria exaltai
per vostres merits esteu,
per vostres devots pregueu
bisbe i màrtir Sant Donat.

En Arezzo vos nasquereu
de pares nobles i sants,
que dels heretges arrians
martiritzats els veiereu,
i de tanta crudeltat
allunyar-vos procureu: &c.

Molt fervorós vos juntareu
amb lo monjo Hilarión,
i apartat així del mon
ses grans virtuts imitareu:
cresqué vostra santedat,
i gran renom vos guanyeu:

Consoleu als afligits
i als que estan atribulats:
molts miracles són obrats
en els que es mostren contrits:
en tota necessitat
al qui us invoca ajudeu: &c.

El veure prodigis tants

aumentava vostra fama,
tant que Arezzo vos proclama
bisbe de sos habitants:
i havent-ho Deu ordenar
humil la mitra accepteu: &c.

En lo imperi de Julia
per vostra fe tan ardent
decreta dar-vos torment
el prefecte Quadracia:
mes, vos, atleta esforçat
son poder burlat deixeu: &c.

Veient que amb aqucst torment
no s'acaba vostra vida,
el tira mana en seguida
degollar-vos crudelment;
vos amb gran serenitat
aquest martini accepteu: &c.

A la gloria sens dubtar
pujareu, martir famós:
guardant el mon vostre cos
per a miracles obrar:
essent de Déu tan amat
nostres clamors escolteu: &c.

Gran consol als infeliços
logra vostra intercessió:
als malalts la curació
i a les dones parts feliços:
al trist i desemparat
prompte i gustós ampareu: &c.

Ja que sou tan poderós
deslliureu aquesta terra
de pesta, fam i de guerra
i de tot mal contagiós;
de llamps, pedra i tempestat
nostres sembrats preserveu: &c.

Els de Fontanet tenim
en vos fixa l'esperança,
i amb segura con fiança
anima i cor vos rendim:
tots amb el cap inclinat
demanem salut i pau: &c.

Puix que en lo cel col-locat
de tant valiment goseu:
per vostres devots pregueu,
bisbe i màrtir Sant Donat.

(s)

Ora pro nobis B. Donate.	 fk; Ut digni efficiamur promisszonibus Chisti.

OREMUS

Deus tuorum gloria Sacerdolum, prcesta qucesumu.s. ut Sancti Martinis tut Eptscopi Donati,
cujus festa gerimus, sentiamus auxtlium. Per Chisturn, &c.
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DADES HISTORWLIES

La parróquia de Sant Miguel Arcàngel de Fonta-
net, bisbat de Solsona, es força antigua. Ja a 17 de
iilarç de l'any I 030 un tal Emmo vengué pel preu de
500 sous el castell de Fontanet a Sant Ermengol, bisbe
d'Urgell. A 16 de Maig de rany 1040 Ramón i Be-
renguer feu la venda d'un aiou en el castell de Fonta-
net a Eriball, bisbe ci Urgell.

Té Fontanet l'església abans sufragania de Sant Pere
Apóstol del castell de Figuerola, els termenats del qual
castell el dia 4 d'Abril de 'any Vi36 passaven per ia
font -quae dicitur Apio - . També té resgiésia sutraga-
nia de Sant Joan Baptista de Fnigredon, la qual torre
de Puigredon fou donada a l'església de Santa Maria
d'Urgell el dia 29 d'Octubre de lany 1120.

Una altra església té la parróquia de Fontanet, que
és l'ermita de Sant Donat, bisbe i màrtir. hsta situada
aquesta ermita dalt d'una muntanya a la banda S. E. i
a mitja horeta lluny de da parroquial. Té la forma rec-
tangular d'unes 10 passes de llargària per 6 id. de am-

L'unic altar que te es de guix; peró l'imatge
del Sant es de fusta esculturada i policromada. Hi ha
gravada a la pica de pedra de l'aigua beneita la data
1607, així com al llindar de la porta d'entrada hi ha:
1794; i en la paret de rinterior s'hi llegeix: Ha sigut
reemplaçada aquesta capella a despeses dels devots de
Sant Donat l'any 1853.

Al segle XVII tingueren el Comú de Tora i el de
Fontanet una llarga disputa sobre les fites dels termes
de Tora i de Fontanet en la partida de terra dita: -nor-
ta d'amunt- . L'any 1612, el dia li de Septembre, da-
vant de Francesc Colberó, notari públic de Tora i els
dos testimonis Antoni Silvestre, ferrer, i Gili Torner,
pages, ambdós de Tora, comparegueren els honorables
Hermenter Colberó, Antoni Llorens i Joan Colberó,
consuls; Antoni Texiclor i Pere Bru, prohoms, tots de
Tora. Triats i nomenats aquests de comú acord per
Mossén Joan Geroni Grau, prevere rector de resglé-
sla parroquial de Sant Gili de Torà, i Mossén Simon
Monroig, prevere rector de resglésia parroquial de Sant
Miguel de Fontanet; per a que ells determinessin i ju-
cliquessin segons conciéncia i en virtut del jurament fet
en la casa del Consell, sobres les fites deis termes de
'fora i Fontanet des de ia partida de terra dita -rhorta
d'amunt- fins a la partida dita del Riubregós: digueren
que el termenat passava de la rivera de Fontanet pel
camí antic de les grauetes, que es entre els horts de
Hermenter Colberó i Gili Gualdo, el qual pujava al ca-
mi. Lai de Solsona. El camí veil de Solsona continuava
per davall la paret de la costa dels olivers de Francesc.
Jofre fins a la creu de `Thorne mort- , i d'aquesta creu
Continúa el termenat cap al cami dels Comargolsfins
a la carrerada dels tossaloris, i d'aqui pel camí ral (d1
Calaf) fins a da rivera del Riubregós. En les proves i
raons amb que els de Fontanet provaven i defensaven
la seva causa, esmenten varies vegades -la costa de
Sant Donat-.

L'any 1833 el senyor bisbe cle Solsona, Dr.. Josep
Tejada, visita en acte de visita pastoral la capella de
Sant Donat.

El dia 21 de Gener de l'any 1854, després d'ésser
restaurada la capella, fou beneïda; i l'endemà proces-
sonalment hi fou traslladada l'imatge del Sant des de
resglésia parroquial de Fontanet. I l'any 1856, amb
perinisAeTSUperior Eclesiàstic foren impresos a la ciutat
de 'Cervera, en la imprenta de Bernat Pujol, els goigs
dedicats a Sant Donat, bisbe i màrtir.

A 1860, En Bonaventura Farré, prior encarregat de
la capella de Sant Donat, sol-4icita al Sr. Vicari Capito-
lar de Solsona que al menys el segón diumenge d'Agost
i el dilluns de Pasqua granada, es pogués celebrar missa
en la capella de Sant Donat, valent-se d'un capella
Tora; sense que ins obstacle aquesta missa de que el
senyor Rector de Fontanet pogués dir des dues misses:
una a da parroquial i l'altra a la sufragania. Deia el sol-
licitant que de Carly 1857 estant no sin celebraven els
divins oticis a la capella de Sant Donat com antigua-
ment es feia, per no volguer els feligresos de Fonta-
net permetre que el senyor Rector celebrés en Sant Do-
nat la missa que devia celebrar a la sufragania. El se-
nyor Vicari Capitolar concedi la petició. Peró, essent
dificil de trobar un sacerdot qui es volgués encarregar
d'anar a Sant Donat a celebrar-hi missa els dos dies
predits, per da obligació que tenia d'ensenyar doctrina
i predicar dintre la missa, l'any 1861 el mateix senyor
Vicari Capitolar dispensà d'aquesta obligació al qui anés
a celebrar missa a Sant Donat.

L'any 1866 el Dr. Pere Jaume Segarra, Vicari Capi-
tolar de Solsona, en decret de visita mana que fes re-
paracions a la teulada de la capella de Sant Donat, i
que es posés una campana a da petita espadanya que hi
ha en la part alta de la façana. Per a donar compliment
a aquest decret, tan bon punt fou arreglada la teulada,
l'Andreu Vilaseca, hereu de can Garriga de Fontanet,
ana a comprar 4a campana a un collier de la ciutat de
Solsona.

L'Excm. Dr. Ramon Riu i Cabanas, bisbe de Sol-
sona, el dia 20 de Maig de l'any 1896, en santa vi-
sita pastoral visita la capella de Sant Donat. I amb el
nou traçat parroquial del bisbat de Solsona, que posa
en practica aquest senyor bisbe, la parróquia de Sant
Miguel de Fontanet passa a ésser tinéncia de la parró-
quia de Sant Gili de Torà.

Es guardada a resglésia de Fontanet una petita re-
liquia de Sant Donat, bisbe i màrtir, que segons diu un
paperet a ella adjunt, fou trobada entre les runes de
l'església de Sant Antoni de Padua del convent que els
frares francescans tenien abans a la vila de Tora.

Actualment els devots feligresos de Fontanet fan ce-
lebrar cada any -la missa de la pedra- a la capella de
Sant Donat, un dia convingut de la segona setmana del
mes de Maig; a fi i efecte d'alcançar de Déu Nostre
Senyor per l'intercessió del Sant, que els sembrats dels
camps no siguin castigats de la pedregada ni de cap al-
tra marfuga. Assisteixen a aquesta missa també els ele-
vots de Tora terratinents a la partida de -les Valls-;
perque aquesta partida de terra esta situada a la banda
de migdia de la muntanya de Sant Donat a l'envista de
Ia capella. Alguns anys també ells fan celebrar una altra
missa.

Per a major comoditat dels devots qui vulguin visitar
Ia capella de Sant Donat, tenen clau de la porta a..la
disposició de tothom, no sols les cases dels priors: Fi-
guerola i Moragues de Fontanet; sino també ca'l Figue-
rola de Tora.

Els presents -Goigs- han sigut estampats gracies a les
almoines acaptades pals priors del Sant, i al bon zel
de l'actual capella tinent de Fontanet, Mossén Josep
Guitart i Gregori, prevere.

Mossén Xaviel' Bosch i Comellas, prevere

Fontanet, diada de Tots Sants (I Novembre) de 1930

Tip. S. Vives-Barcelona
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