DE LEPROSOS 1 DE LA SEVA ESGLÉSIA
Santiago Serrano Maya
Des d'antic la humanitat ha sofert els estralls de la lepra. La malaltia
és produ!da per un bacteri (bacil de Hansen) i és contagiosa. És per aixo
que els afectats per la malaltia eren expulsats de les ciutats i abandonats
pels seus familiars i allegats. Aquesta malaltia es presenta de formes
diferents, la més coneguda de les quals és la lepromatosa que es manifesta
ambla caiguda de les celles i la barba, la deformació de la cara per nodols
que surten al front, nas, pomuls, parpelles i llavis. Tot aquest quadre 1i
dóna al malalt un aspecte monstruós, que és anomenat facies leonina.
Aquest tipus de lesions també surten a mans i peus que acaben amb la
necrosi i mutilació deis membres, lepra mutilant, i és aquest el quadre que
més s'ha representat a les imatges de tots els temps. Un altre tipus de
malaltia és la lepra tuberculoide que es caracteritza per !'existencia de
lesions a la pell en forma de plaques erimatoses; aquestes taques són
doloroses al principi pero després es fan insensibles. Surten sobretot al
revers de les mans, avantbra~. cara, peus i carnes. També la malaltia
afecta els nervis fins fer-los insensibles, fet que comporta !'atrOfia deis
músculs sota el seu control.
La lepra és una mal altia contagiosa; malgrat tot, el mecanisme de contagi
no esta ben definit; se sap que es transmet per contacte directe i que es
necessita d'un tracte estret i perllongat amb el malalt per contraure-la.
La incubació, el període de latencia de la malaltia, és molt diferent
segons els casos i pot durar anys. Per tant, una persona pot estar afectada
durant molt temps sense presentar-ne els símptomes.
La lepra és una malaltia lligada a la pobresa, a la miseria, a les males
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condicions de vida, a la poca higiene i a la mala alimentació.
La lepra, junt amb la pesta, van ser les malalties per antonomasia en
els temps antics. Van ser l'horror, la maledicció dels déus, i davant seu
només es podía aixecar un mur de lamentacions i terror.
Ambdues malalties assolaren totes les classes socials. Es coneixen reís
ibis bes leprosos, i hi ha innombrables malalts anonims. Delmaren pobles,
vil·les i ciutats.
La lepra era també un concepte, una idea. Contraure la malaltia era un
castig, una conseqüencia d'un fet anterior, una maledicció. Aixo unit al
coneixement, per observació, que el contacte amb els malalts contagiava
la malaltia, va portar 1' expulsió i 1' aillament dels malalts forales ciutats,
fora de les muralles des de molt antic.
Aquest temor a la lepra va provocar que molts afectats de simples
malalties de la pell fossin considerats leprosos i duts a les leproseries.
Aixo explica algunes de les curacions miraculoses de leprosos. La lepra
no es cura de forma espontania. Esta documentat, per descripció dels fets,
que curacions miraculoses en realitat es tractaven d' afectats de psoriasi,
malaltia que també presenta taques a la pell, als colzes, genolls, cap i torax
de manera semblant a la lepra. La psoriasi és una afecció d'evolució
imprevisible. D'aqui la seva curació miraculosa, és a dir, sorprenent i
extraordinaria.
La lepra, encara avui, afecta grans sectors de població a Asia, Polinesia
i África. També hi ha zones endemiques a la Mediterrania i a la Península.
E11235, en el testament, Joan de !'Hospital i la seva muller Ermesinda
fa una deixa de dues cases per a donar acolliment, cada nit, a dos pobres
i fa altres deixes a 1' obra de Santa Maria, als seus clergues, a 1' obra de Sant
Francesc i a les esglésies de SantPere el Gros, de SantJoan de Jerusalem,
de Sant Nicolau i de Santa Magdalena.
E11328 apareix clarament ressenyat !'Hospital de Santa Magdalena
con a leprosería: De sus rentas y de las tierras que le correspondian. Des
del segle anterior es tenen notícies que era administrat per monges
anomenades magdalenes.
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Església de Santa Magdalena (A.C.C.: "Col·leció Mestres", núm. reg. 42)

És probable, com especula Duran i Sanpere en la seva obra, que els
edificis de !'Hospital i l'Església haguessin estat en un principi
construccions de tapia. Ja 1' any 13 77 un mercader deixa en testament 200
lliures pera la reparació de 1' edifici. És possible que aquest testament ens
hagués deixat l'església tal com la coneixem ara, jaque l'obra té les
característiques de les construccions del segle XIV. Elements que són
avalats perla iconografia de la imatge de la Santa idos escuts que encara
es conserven i que, tot i estar separats, formen el seny al de la Vil a. Per tant,
les restes que ens queden de 1' església tenen uns 600 anys. La presencia,
des del principi, dels escuts i l'absencia d'altres senyals heraldics ens
permet pensar, que a més dels donatius particulars, hi havia una aportació
de la ciutat en 1' obra de caritat.
A la segona meitat del quatre-cents hi ha més noticies de leprosos i
pestats que eren despla~ats a les cases de Santa Magdalena.
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E11467 quan la pesta as sola Cervera, el Consell de la Vila recorda que
Santa Magdalena havia sigut hospital. Alllarg del1500 hi va ha ver nous
brots de la pesta( 1506, 1508, 1521, 1523, 1557, 1576, 1587) que omplen
de malalts les cases de Santa Magdalena.
L'hospital, les dependencies i l'esglesia de Santa Magdalena foren
edificats per a ser dedicats als leprosos, estaven allloc adequat, fora de
la ciutat, pero ambla proximitat suficient pera obtenir el subministrament
necessari i a la vora del camí com era la norma en aquells moments.
Formaven a la vegada un complex amb Sant Pere el Gros, on eren
enterrats els morts per la pesta; lloc on també eren reclosos els leprosos
quan es considerava que Santa Magdalena no era prou lluny.
La idea de complex estava a la consciencia de la ciutat i tant és aixó que
a11498 el Consell de la Comunitat de Preveres en fixar el recorregut de
les processons dites de les Lledonies, va decidir tres sortides: una d' elles,
la tercera, sortia de Santa Maria, passava per la Sebolleria fins al portal
deis Pous i pendent avall travessava el torrent davant de Sant Pere el Gros,
després anava a Santa Magdalena i enfilava costa amunt fins el portal de
la Vall (Sant Magí), tancant el cercle.
Hem dit abans que el complex de Santa Magdalena fou constrüit amb
un objectiu: l'atenció deis leprosos, d'aquí l'advocació a una Santa
determinada: Santa Magdalena.
Santa Magdalena era una de les dones que acompanyaven i servien
Jesús i els dotze apostols (Le 8, 2). L' acompanyava, tal vegada per
agra'imentja que Jesús 1i havia expulsat del seu cos set dimonis (Le, 8,2).
Apareix amb altres dones vetllant Jesús al peu de la Creu (Mt 27,56; Me
15, 40; Jn 19, 25) i és presenta l'enterrament de Jesús al Sant Sepulcre
(Mt 27,61; Me 15,47; Le 33,55). Al matí del primerdiade la setmana va
sola al sepulcre i veu recompensada la seva entrega a Jesús amb una
aparició del Ressuscitat (Mt 28,1; Me 16,1; Le 24,10; Jn 20,1; Jn 20,11;
Me 16,9). Aquest fet bíblic estarepresentat a 1' església de Santa Magdalena
a la clau deis ares de l'absis.
És difícil identificar Maria Magdalena amb la pecadora que va entrar
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a la casa del fariseu i renta i posa ungüent als peus de Jesús i els va as secar
amb els seus cabells (Le 7 ,36-50), jaque al capítol següent (Le 8) 1' autor
no relaciona un personatge amb 1' altre.
Maria Magdalena esta més relacionada amb un cas de possessió (havia
estat posselda) que amb el pecat de la muller pública.
La idea de la possessió es veu refon;ada per la xifra deis dimonis, set,
tal com ho exposa Lluc al capítol 8
La idea de la lepra i de la pesta coma fet demoníac, comuna plasmació
del mal, es veu contrapesada amb la gran satisfacció que obté Maria de
Magdala ambla visió de Jesús ressuscitat. En ella s'uneix el cercle bíblic
de dolor (malaltia) la paciencia i la resignació i, en últim terme,
1' alliberament de la Resurrecció.
Quan passo per davant de la petita església de Santa Magdalena sempre
em corpren per dues coses: la primera és que em sembla estar davant d'un
miracle representat en pedra. El complex de Santa Magdalena, 1' església,
1'hospital, les cases van ser aixecades fent honor a la solidaritat entre els
bornes i les monges que cuidaven els leprosos, que sabien que a la llarga
contraurien la malaltia. Aixo se sap des dels temps bíblics. Es diu que les
pedres no valen, el que val és la persona, és cert, pero darrera les pedres
hi ha les persones que arriscaren la seva vida i les seves hisendes pels
altres. Tota la historia de la lepra és també la historia de totes les persones
conegudes i anonimes que van tenir cura i van atendre aquells malalts.
La ciutat ho sabia, per aixo la processó incorpora els dos complexos
de fora les muralles en una sola abra~ada.
La segona idea que em ve a la ment és saber que aquesta fou 1' església
dels leprosos, els paries, els oblidats de Déu. Ella també esta leprosa. Va
ser la lepra que va guiar les pedres que un grup de jovencells, abans de
1890, van llen~ar contra la imatge, arrencant-li el cap.
És la lepra qui a 1' abril de 1963 s' endugué la imatge de la V erge,
robada al poble de Cervera, i que va anar a parar a les mans d'algún
col·leccionista de cor dur i negre.
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És la lepra qui s' endu dia a dia la petita església deis leprosos davant
els nos tres ulls. N os altres la veiem morir i, amb ella, moren tots els nos tres
records que venen del passat, de totes les gents que sí que van donar lama
als malalts.
Demano que no es recuperi la petita església de la leproseria, que
només es consolidi perque no se' n vagi per sempre més. Que es quedi així
amb els monyons deis leprosos a 1' aire, ambles seves llagues peral nostre
escarni.
Perque en realitat el miracle de la curació deis leprosos és el miracle
de la solidaritat entre els homes davant la malaltia. Miracle que es reno va
dia a dia fins avui a totes les leproseries que queden al món i a tots els
hospitals on voluntaris estenen la ma al qui pateix.
Així sigui.
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