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S Vista d’Ivorra des de la Costa de Vicfred, amb el Santuari de Santa 
Maria, proper i alhora separat del nucli més elevat de la població.  
Foto: Magma

S Retaule de Santa Maria i del Sant Dubte (inicis s. XVI).  
Atribuït a Joan Pau Guardiola, actualment presideix l’església 
parroquial de Sant Cugat d’Ivorra. | Foto: Magma



INTRODUCCIÓ
El Mil·lenari del Sant Dubte és l’ocasió per reconstruir les 
vicissituds de la singular experiència de culte que marca de 
forma significativa la història d’Ivorra. 

Cap al 1010 el rector Bernat Oliver, celebrant missa a Santa 
Maria, dubta de la presència real del cos i sang de Crist en 
l’Eucaristia. Com a conseqüència, es produeix la conversió del 
vi de la missa en sang autèntica, i el seu sobreeixement del calze. 

El bisbe d’Urgell, sant Ermengol, es presenta de seguida en 
el lloc dels fets i reuneix les evidències del miracle (el calze, els 
corporals i les estopes amb què unes dones van eixugar la sang), 
per presentar-les al Papa, llavors Sergi IV. El Sant Pare reconeix 
amb una butlla l’autenticitat del miracle, quedant-se el calze i 
la meitat de les estopes. A canvi, Sergi IV dóna altres relíquies, 
i també institueix i regula la confraria de Nostra Senyora 
d’Ivorra, la primera que es té constància de Catalunya.

Tal fet entronca en la temàtica general dels prodigis religiosos 
relacionats amb la naturalesa real del pa i el vi, consagrats 
durant la celebració de l’eucaristia. A la vegada, aconsegueix 
mobilitzar per molts segles les principals instàncies religioses i 
temporals, generant un ric patrimoni de culte majoritàriament 
encara disponible i vital, així com també un flux constant de 
pelegrins durant els segles i fins avui.

L’EXPOSICIÓ
L’exposició s’estructura en 12 panells, més una reproducció intergral del retaule de Santa Maria i del Sant Dubte d’Ivorra, i segueix un ample 
recorregut sobre els principals temes relacionats amb aquests 1000 anys d’història. Els panells ofereixen informació històrica, documentació 
gràfica i claus interpretatives dels fets i de la continuïtat del culte, fins avui.

1  INTRODUCCIÓ 
Les idees-guia de l’exposició.

2  ELS FETS 
Què va passar? Narració dels fets i presentació dels 
protagonistes.

3  IVORRA I ELS COMTATS CATALANS A L’ÈPOCA 
DELS FETS 
El context històric al tombant del mil.leni: Ivorra, terra de 
frontera.

4  LA HISTÒRIA CONTINUA... 
Esdeveniments i fets durant els segles, fins avui.

5  EL SANTUARI DE SANTA MARIA D’IVORRA 
La construcció del santuari actual, preparat per al culte i 
per acollir els pelegrinatges.

6  EL RELIQUIARI DEL SANT DUBTE D’IVORRA 
Les relíquies presentades als fidels: el reliquiari gòtic del 
Sant Dubte, una important obra d’orfebreria.

7-8  EL RETAULE DE SANTA MARIA I DEL SANT 
DUBTE D’IVORRA 
El gran retaule i la representació del miracle: qui ho va fer? 
A falta de documents, hipòtesi sobre l’autor.

9  EL DEBAT TEOLÒGIC SOBRE LA PRESÈNCIA REAL 
DE CRIST EN L’EUCARISTIA 
El miracle d’Ivorra entronca amb un debat secular sobre la 
verdadera naturalesa del pa i del vi, durant l’eucaristia.

10  LA COMUNIÓ EUCARÍSTICA I ELS ANTROPÒLEGS 
La polèmica entre ciència i religió; i la comunió com a ritu 
de pas, com a festa i com a experiència espiritual.

11  EL SANT DUBTE EN L’EDAT CONTEMPORÀNIA 
Vicissituds contemporànies del Sant Dubte: des de la fúria 
destructiva de la Guerra Civil, a les anàlisis científiques 
sobre les relíquies.

12  CRÈDITS EXPOSICIÓ - CATÀLEG 
Crèdits de l’exposició i presentació del llibre/catàleg sobre 
els mil anys d’història del Sant Dubte d’Ivorra.

S Representació del miracle. Predel·la del retaule de Santa Maria 
i del Sant Dubte (inicis del segle XVI), ara a l’església parroquial de 
Sant Cugat d’Ivorra.  | Foto: Magma

S Ordre dels panells de l’exposició.
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RETAULE 

W Reliquiari gòtic (s. XV) d’argent daurat, custodiat a l’església 
parroquial de Sant Cugat d’Ivorra. | Foto: Magma

S Detall de les pàgines interiors del llibre/catàleg sobre els mil anys 
d’història del Sant Dubte d’Ivorra


