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L’Any 
Caputxí a 
Arenys de 
Mar

Els frares celebren quatre 
segles de presència a la vila

A Arenys de Mar se celebra l’Any 
Caputxí en l’escaiença dels quatre 
segles de l’arribada dels caputxins. 
L’extens programa d’actes cultu-
rals i litúrgics fou presentat per 
fra Jacint Duran, Bernat Salvanyà, 
coordinador dels actes commemo-
ratius i l’alcaldessa de la població, 
Annabel Moreno, que anuncià la 
concessió de la Medalla de la Vila 
als frares, cosa que tindria lloc el 
18 de maig. 

El 13 de juny, en la festa de Sant 
Antoni de Pàdua, hi haurà una 
solemne missa d’acció de gràci-
es presidida pel bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo, i s’estrena-
rà un documental. La cloenda dels 
actes serà, ajudant Déu, el dia de 
Sant Francesc, amb una celebra-
ció eucarística, presidida per fra 
Eduard Rey, ministre provincial, 
acompanyat per l’antic guardià de 
la comunitat arenyenca, fra Jacint 
Duran, per l’actual guardià i mestre 
de novicis, fra Lluís Àngel Arrom, i 
pels frares que s’hi afegiran, vinguts 
dels diversos convents.

Fundació l’any 1618
El 9 de gener del 1575 s’havia pro-

cedit a la separació entre Arenys de 
Mar i Arenys de Munt i els arenyencs 
demanaren frares caputxins que 
havien arribat a Catalunya el 1578. 
En les sessions del capítol provin-
cial del 1609 els caputxins accepta-
ren de procedir a la fundació d’un 
convent a Arenys de Mar, però no 
s’executà fins a nou anys més tard, 
el 1618, quan el dia 4 de febrer es 
reuní a la parròquia de Santa Maria 
tota «la universitat d’Arenys», és a 
dir, el consistori municipal d’aquells 
anys, per tal d’acordar que «en di-
ta Parròquia se edifique y fasse dit 
Monestir o casa de Caputxins». 
Mentre es disposava l’edificació del 
convent, Mn. Pere Jornet concedí 
als caputxins permís per residir a 
la capella de la Pietat. El 7 de febrer 
del 1618 hi fou establerta la primera 
fraternitat de caputxins, mentre es 

Comunitat caputxina d’Arenys. 

«Sant Francesc beneint la 
Vila d’Arenys de Mar» 
(timpà de l’església conventual).

col·locava la primera pedra del nou 
convent que s’aixecà a l’indret ano-
menat encara avui «el Paradís». La 
capella es dedicà a la Mare de Déu 
del Bon Viatge. 

A redós de la capella de la Pietat 
els frares hi van viure dos anys i mig, 
fins que el 2 de juliol del 1620, llavors 
festa de la Visitació de la Mare de 
Déu, els caputxins es traslladaren 
al nou convent de La Plana. Com 
que el convent s’edificà molt pobra-
ment, tant que les cròniques diuen 
que el convent d’Arenys era el més 
pobre de tota la Religió, una mica 
més tard, l’any 1632, el 2 de maig, es 
començà a bastir un tercer convent 
que reemplaçà i amplià l’anterior en 
uns terrenys que els havien cedit a la 
mateixa Plana del Paradís i es pogué 
bastir aquest convent, inaugurat el 
6 de novembre del 1634, i amb la no-
va església conventual estrenada el 
31 de gener del 1648. Durant el tri-
enni liberal, del 10 de novembre del 
1822 al 2 de desembre del 1823, els 
frares caputxins van haver d’aban-
donar el convent ja que fou conver-
tit en caserna.

Exclaustracions i restauració 
Acabat el trienni liberal, el con-

vent fou encara ocupat per les tro-
pes reialistes aliades dels «Cent mil 
fills de Sant Lluís», que retornaren 
les claus als frares el 2 de desem-
bre del 1823. Com que el convent 
estava molt malmès els caputxins 
hagueren de sojornar a la casa del 
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patrici arenyenc d’orientació liberal 
Jaume Vilà, que havia fugit a Barce-
lona. El 14 de gener del 1824 els frares 
retornaven al convent que, de mane-
ra definitiva, hagueren d’abandonar 
el 2 d’agost del 1835, arran dels de-
crets d’exclaustració i desamortit-
zació. L’Estat va vendre el convent 
d’Arenys per 50.000 duros nominals, 
pagats amb títols del deute públic 
sense interès.  

En la darrera etapa dels anys de 
supressió de la vida religiosa a Es-
panya,  l’exclaustrat caputxí Joan 
Baptista Pruna, fill d’Arenys de Mar, 
aferrant-se a les possibilitats que 
oferia l’article 29 del Concordat del 
1851, que autoritzava les fundacions 
de Col·legis de Missioners per a Ultra-
mar, el 1863 reobrí un convent caputxí 
a la seva vila nadiua amb el compro-
mís d’acollir i formar els candidats 
a les missions de Mesopotàmia. Els 
membres que integraven la comuni-
tat de la Casa Missió mantingueren 
la tradició caputxina de les dues ho-
res d’oració mental, l’observança del 
silenci regular, l’austeritat a la taula 
i lectura durant els àpats, l’estudi 
aprofundit de la filosofia i teologia, 
però no tenien les matines a mitja-
nit (com era habitual entre els caput-
xins), sinó a les cinc del matí. Deu anys 
després, i en una nova circumstància, 
el P. Joan Baptista Pruna feu passos 
per obtenir l’obertura formal del 
convent d’Arenys de Mar que, amb 
la Reial Cèdula d’Alfons XII de l’11 de 
juliol de 1879, el rei n’autoritzà la plena 

restauració, que fou inaugurat ofi-
cialment el dia 2 d’octubre. 

Al convent de caputxins 
d’Arenys de Mar, el 18 de desem-
bre del 1889, festa de la M. D. de 
la Perseverança, es feu el des-
membrament de l’única província 
caputxina d’Espanya en tres (Ara-
gó, Castella i Toledo) i fou casa-no-
viciat fins al 1915, quan per raons 
d’inseguretat calgué traslladar a 
Manresa la casa de formació. Un 
cop enderrocat, es pensà a bas-
tir-ne un de nou; les obres comen-
çaren el 20 de novembre del 1916, 
amb la benedicció i col·locació de 
la primera pedra, en una cerimò-
nia oficiada pel caputxí Joaquim 
M. de Llavaneres (germà carnal del 
cardenal Vives), qui havia aconse-
guit de Benet XV un substanciós 
ajut de 5.000 lires pontifícies per 
a les obres de construcció. 

Sota la direcció de l’arquitecte 
Bonaventura Bassegoda i Amigó, 
s’edificà una nova església, dedica-
da també a la Visitació de la Mare 
de Déu, que s’inaugurà el 2 d’agost 
del 1929. Durant la guerra civil es-

panyola, el convent fou convertit en 
alberg de refugiats i l’església en ta-
ller de fusteria. Recuperada la casa 
el 30 de gener del 1939, s’arranjà per 
rebre novament novicis, els primers 
dels quals vestiren l’hàbit l’1 d’octu-
bre del mateix any. 

Després del Concili Vaticà II, i 
amb les Constitucions dels frares 
renovades el 1968, els frares que 
participaren al Capítol provincial 
de l’any 1975 ratificaren la volun-
tat que a Arenys hi radiqués la 
fraternitat-noviciat i casa de for-
mació dels novells candidats a la 
vida caputxina. Des d’aleshores 
la seva tasca principal ha estat la 
formació dels candidats a la vida 
religiosa. A part, la fraternitat està 
dedicada a altres serveis com ara 
l’animació de grups de pregària, 
l’ajut als pobres (molt valorat a la 
vila), la coordinació de nombroses 
activitats del Casal de Joventut Se-
ràfica i la col·laboració pastoral a 
les parròquies veïnes d’Arenys de 
Munt i Sant Iscle de Vallalta i la cura 
de la casa de retir de Sant Martí del 
Montnegre. 




