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	 Presentació i Objectiu 	  

Després de quasi un segle i mig de la seva mort, es manté viva encara 
la memòria de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons i Vivés, de la qual, 
donada la seva fama de santedat, en 1942, centenari del seu traspàs, s'incoà 
en la diòcesi de Girona, la Causa de la seva Beatificació i Canonització. 
Són molts els seus devots i admiradors que s'interessen per aquesta Causa, 
i pregunten, volent saber sobre el seu estat, anhelant que aviat siguin 
oficialment reconegudes per l'església les seves virtuts admirables. 

El present Butlletí es proposa, doncs, informar sobre el curs d'aquesta 
Causa, que ha anat fent el seu camí, encara que lentament, però que ara 
ja entrat en un moment interessant i decisiu del seu ordinari desenvolupament. 

A més a més, ens proposem presentar en números successius els trets 
més remarcables de la seva vida heròica i admirable, per avivar la seva 
memòria en aquells que ja la coneixen, a través de les biografies publicades 
anteriorment, i donar-la a conèixer una mica més a les noves generacions, 
que, encara que n'hauran sentit a parlar, en tindran un coneixement, però, 
molt boirós i fins i tot, potser, desfigurat. 

També ens proposem recollir aquelles gràcies i favors, que, per la 
seva intercessió, els seus devots creguin haver obtingut de Déu nostre 
Senyor. I encara donarem compte, també, de les almoines que es vagin rebent 
per a sufragar les despeses, no petites, que com podeu suposar ocasionen 
aquestes causes, que suposen llargs i laboriosos treballs. 

Aclarim que quan en aquestes pàgines usem les expressions santa, virtuts herolques, miracles, 
etc., no els hi atribuïm altre valor que el purament humà o históric, sense voler anticipar-nos a les 
decisions de la Seu Apostólica, a les quals ens sometem totalment 



Història i Situació actual de la Causa de Beatificació de la Serventa de Déu 
LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS 

I 
Lliberada Ferrarons i Vivés el 21 de juny de 

1842 moria a Olot en olor de santedat, i fou 
tal la seva fama de què gaudia i l'entusiasme 
popular que despertà la seva «preciosa» mort 
i els signes que l'acompanyaren, que el Dr. 
Joaquim Masmitjà (també ell de santa memòria), 
el seu director espiritual, que per altra part era 
Llicenciat en Dret Canònic, i coneixia perfec-
tament les lleis de l'Església al respecte, 
després de prudents consultes als homes savis 
virtuosos d'aquells temps, (alguns dels quals 
ja canonitzats, com Sant Antoni Maria Claret), 
no dubtà de promoure tot seguit la Causa de 
la seva Beatificació. A tal fi, ja que Girona estava 
aleshores sense bisbe i estaven trencades les 
relacions de la Santa Seu amb el govern 
espanyol, envià una extensa relació directament 
a Roma, que féu arribà a la Sgda. Congregació 
i al mateix Sant Pare per mitjà de l'Arquebisbe 
de Tarragona, Dr. Echanove, que estava 
aleshorés a Roma, desterrat, demanant ins-
truccions sobre el que calia fer en aquelles 
difícils i anormals circumstàncies. 

Des de Roma se l'informà que el més proce-
dent. pel moment, era recollir la declaració dels 
testimonis oculars, davant de tres notaris (escri-
bans reals), que això avançaria molt, ara que 
eren vius. Així es féu, durant els mesos de març 
a setembre de l'any 1844, moment en què el 
Dr. Masmitjà, per segona vegada, quedava 
com a regent de la parròquia de Sant Esteve 
d'Olot, prenent-se declaració a una seixantena 
de testimonis de tots els estaments: sacerdots, 
metges, veïns, fabricants i companys de treball 
de la fàbrica, etc. No es tractava encara d'un 
procés canònic, ja que els temps no permetien 
altra cosa, pero tota aquella documentació fou 
enviada directament a Roma, examinada i 
desada, esperant temps millors. 

El mateix Sant Pare Gregori XVI, després 
de llegir una relació més breu, que expressament 
per ell redactà, també el Dr. Masmitjà, expressà, 
corprès, que no dubtava que els seus succes-
sors posarien un dia a la Lliberada als altars. 
De tota aquesta documentació en restà cons-
tància, també en l'arxiu parroquial de Sant 
Esteve d'Olot, on s'hi servà juntament amb 
altres documents relatius a la Serventa de Déu. 

Però, de moment tot restà aturat. Aquests 
temps millors tardaren molt a arribar. El Dr. 
Masmitjà, quan en 1848 la diòcesi de Girona  

fou proveïda de bisbe en la persona del Dr. 
Lorente i Montón, fou seguidament nomenat 
Arxiprest de la parròquia de la Catedral, i 
cada vegada més es veié implicat amb absor-
vents responsabilitats en el bisbat. Això i també 
el fet de trobar-se ja immers de ple en la tasca 
de la fundació i direcció molt personal de la 
Congregació de les Missioneres del Cor de 
Maria, no hi ha dubte que l'impedí que es pogués 
seguir ocupant de l'afer de la beatificació de 
la seva antiga dirigida, encara, com consta, 
que des de Girona, cuidava de repartir estampes 
i relíquies de la Serventa de Déu, la fama de 
la santedat de la qual es mantenia viva entre 
el poble, que invocava la seva intercessió en 
les seves necessitats. 

Una altra persona que contribuí al coneixement 
de les virtuts i preciosa mort de Lliberada, 
sobretot entre la seva parentela i amistats 
de fora d'Olot (Barcelona, Girona, Vic), fou 
l'hisendat, que en 1821 havia estat alcalde 
constitucional de la vila, D. Joan Serrat-Calbó 
i Morató, el qual admirador de la seva virtut i 
agraït per gràcies rebudes, escrigué ja una 
petita biografia que restà manuscrita, però de 
la que en féu a mà moltes còpies, la primera 
ja als pocs dies de la mort de la Serventa de 
Déu, amb el títol de «Relació de la preciosa 
mort i enterro , i dels imponderables mals 
de la gran Serventa de Déu Lliberada 
Ferrarons i Vivés, natural de la vila d'Olot». 

Però fins el 1878 no es publicà la seva pri-
mera biografia impresa, a Girona, obra del 
jesuïta banyolí, el P. Francesc Butifià, amb el 
títol de «La devota artesana». A més de la 
documentació que li proporcionà el mateix Dr. 
Masmitjà, pogué consultar encara amb testi-
monis oculars vivents, cosa que avala el valor 
documental d'aquesta obra. Una nova edició 
la publicà a Tarragona en 1895, amb algunes 
addicions i amb el títol de «Ramillete de flores 
artesanas», puix hi afegí també la vida de 
Santa Zita. I encara en 1897, novament amb 
el títol «La devota artesa», El Deber, amb 
l'autorització del seu autor, publicà la tercera 
i última edició, amb alguns apèndixs. No hi ha 
dubte que aquest llibret serví per a revifar i 
mantenir la flama dels devots de la Serventa 
de Déu i divulgar la seva fama més i més. 

(Continuació —11— al Butlleti n.° 2) 



Vista general d'Olot, ciutat natal de LLIBERADA FERRARONS i VIVES 

Notes biogràfiques de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS 

A les tres de la matinada del dia 21 de juny de 1842 lliurava la seva ànima al Creador 
una minyona de 39 anys, en un fosc i redu'it tercer pis del carrer de la Mosca, en la in-
dustriosa vila d'Olot. Des dels set o vuit anys fins al vint-i-sis, en què va caure malalta, 
havia treballat en fàbriques de filatura a Sant Joan les Fonts i Olot, i la resta dels seus 
dies, els havia consumit en un clot de llit, en mig d'imponderables sofriments de tota mena. 

La notícia de la seva mort, diu un testimoni contemporani i presencial, corregué com 
un llampec per tots els recons de la vila, i fou tanta la gentada que s'apilotà davant 
la casa de la difunta reclamant que volien veure la santa, que es cregué necessari donar 
part a l'autoritat a fi que enviés algun agent municipal per a posar ordre i d'evitar així 
alguna possible desgràcia. Des de les tres de la matinada del dia 21 fins a dos quarts 
de dotze de la nit, que es va tancar la porta de la casa, (menys un curt temps que el 
Regidor no permeté l'entrada), i des de dos quarts de sis del matí del dia següent, fins 
que se l'emportaren per donar-li sepultura, la seva estança, es va veure sempre plena 
de gent. àvida de contemplar la difunta, la qual, per altra part, no sols no infonia a la seva 
vista aquella repulsió natural que causen els morts, sinó, que tot el contrari, amortallada 
amb l'hàbit del Carme, mostrava una faç encisadora que deixava bocabadats i plens de 

devoció als que se li acostaven per a 
comtemplar-la, de forma que no 
s'haurien mogut d'allí i els havien de 
fer fora, per donar pas als qui, a fora, 
impacients esperaven per entrar. I és 
que després que fou amortallada, quedà 
com estàtica, amb una faç més for- 
mosa de com era quan estava viva, 
de tal manera que N'Antoni Masmitjà 
li volgué fer el retrat, ja que, com ell 
diu en la seva declaració, més que 
els horrors de la mort, tenia com un 
aire rialler i quasi donant indicis de vida. 

I així es mantingué fins que fou 
posada a la caixa per l'enterrament 
que fou també un acte multitudinari, a 

pesar de que, per evitar-ho s'adelantà més d'una hora del temps assenyalat. Quinze don-
zelles vestides de blanc, cosa desacostumada, portaren el seu fèretre fins el cementeri. 
El poble demanava que la portessin a enterrar amb la caixa destapada, cosa que no 
permeteren les autoritats, per la por que hi hagués algun excés, i que s'emportessin a 
trossos els seus vestits per a relíquies, cosa qué possiblement hauria succe'it, diu el 
cronista d'aquests fets. 

Hom es preguntarà, 	què tenia de particular aquella jove que no havia estat més 
que una pobra treballadora de fàbrica; illetrada, que ni tan sols sabia escriure i que només 
a força de voluntat havia après una mica de llegir; pobra de solemnitat, que fins i tot la 
camisa i l'hàbit amb què la van amortallar i el vas sepulcral on la varen enterrar l'hi 
havien donat d'almoina? 

Aquest és el misteri que voldríem descobrir pels que encara no coneixen la seva vida 
admirable, i despertar-ne la memòria dels més grans, que sens dubte n'hauran sentit a parlar 
i que potser hauran llegit quelcom d'ella en antigues biografies. Veurem que en la seva vida 
exemplar conté un missatge vàlid també pels homes d'avui. 

En números successius tractarem de donar els trets més interessants de la vida 
extraordinària de la Serventa de Déu Lliberada Ferrarons, la qual, no dubtem, ens farà 
veure com realment n'és d'admirable Déu en els seus sants. 

P. M. C. 



Els signes i la fama de santedat 

Una de les exigències per a la beatificació i canonització dels sants és que hagi existit 
i continuï existint la fama de santedat. Això, naturalment, ha de quedar ben provat. Una 
de les coses que més ho palesen és que les persones en les seves necessitats s'encomanen 
a Déu per la intercessió del presumpte sant. La nostra Lliberada, tan en vida com particu-
larment, després de la seva mort ha gaudit d'aquesta fama, i són moltes les persones que han 
afirmat, i encara afirmen, convençudes d'haver rebut gràcies i favors per la seva intercessió. 

Però això encara no és tot; per la beatificació, i després encara per la canonització 
d'un sant, l'Església exigeix , fora de casos extraordinaris com és el del martiri, que s'hagi 
produït algun miracle, que haurà de quedar ben comprovat, per la qual cosa s'intrueix 
tot un procés, amb les mateixes exigències com es fa per provar l'heroïcitat de les virtuts 
i la mateixa fama de santedat. 

Cal per tant que aquelles persones que se sentin afavorides per alguna d'aquestes 
gràcies extraordinàries, que comuniquin el cas al Vice-postulador, amb tots els detalls i 
documentació possible (certificats mèdics, quan es tracta d'una curació) a fi que es 
pugui utilitzar pel seu objecte. Les altres gràcies i favors que es cregui haver rebut, 
encara que no siguin tant extraordinàries, també és convenient recollir-les i comunicar-
les al Vice-postulador, perquè si res més no, proven aquella fama de santedat en general 
de què abans hem parlat. Recomanem, doncs, que aquelles persones que es sentin afa-
vorides d'alguna gràcia, no deixin de comunicar-la, encara que no sigui més que com un 
acte d'agraïment. 

PREGÀRIA PER DEMANAR 
ALGUNA GRACIA DE DÉU PER INTERCESSIÓ 

DE LA SERVENTA DE DÉU 
LLIBERADA FERRARONS 

i PER LA SEVA GLORIFICACIÓ 

Oh Esperit Sant Diví!, consolador i santificador 
de les ànimes. Ja que adornàreu l'anima de 
l'angelical Lliberada Ferrarons, Terciària 
Carmelita, amb el tresor dels vostres dons, i 
ella, com a fidel administradora, va distri-
buir-los als pobres i afligits, passant per la 
terra fent el bé, feu que, per la seva eficaç in-
tercessió en favor de nosaltres pecadors i 
per mitjà dels prodigis de la vostra Serventa, 
experimentem quant suau i confortador és el 
vostre amor, Senyor. 
Amb aprovaeo ecleslasnce 
	 Parenostre, avemaria, glòria.  

Per a la comunicació 
de gràcies rebudes, 

així com per la remesa de donatius 
a fi de sufragar les despeses de la 

Causa de Beatificació i Canonització, 
els interessats es poden adreçar: 

Vice-postulador: 

Jaume Llagostera, Pares Carmelites, 

Verge del Portal, 10 
Telèfon (972) 26 05 93 

17800 OLOT (Girona) 

Donatius per a la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS: 
Anònim, 14.577; P. T., 25.000; de Cartagena 5.000; de Múrcia, 200; del Ferrol, 500; de 
Madrid, 5.000; C. H., 50.000; Anònim, 10.000; recollit en les bústies de les esglésies 
d'Olot, 67.000. 
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