
 

El Museu Etnogràfic de Ripoll presenta l’exposició temporal 
Capelletes d’aplegador: la devoció transhumant  

S’inaugura el proper divendres, 9 de setembre de 20 16 a les 19 h, al mateix Museu 

El Museu Etnogràfic de Ripoll preserva una col·lecció singular, de gran interès patrimonial. 
Es tracta d’un conjunt de capelletes d’aplegador associades a diverses ermites de l’entorn 
de Ripoll i que, sens dubte, és una col·lecció única a Catalunya. L’exposició temporal 
Capelletes d’aplegador: la devoció transhumant, pretén valorar aquestes peces i 
contextualitzar-les, tot recuperant la figura dels aplegadors d’ermita i la seva funció 
periòdica d’aplegar o captar.  

Els ermitans solien tenir cura dels santuaris i ermites escampades pel territori d’arreu dels 
Països Catalans. En moments determinats de l’any, especialment fora de la temporada 
dels aplecs, procuraven obtenir recursos per mantenir l’edifici i permetre les mostres de 
culte que hi feien els devots. Ho feien a partir del fet d’aplegar per les masies i nuclis 
habitats del seu entorn. Generalment, rebien una aportació en espècie, productes de la 
terra o  de la ramaderia, que solia destinar-se al manteniment del mateix ermità i la seva 
família. També recollien alguna moneda d’escàs valor. 

L’aplegador s’acompanyava d’una capelleta. Era una caixeta amb portes, i amb un reixat, 
que protegia la petita figura que representava simbòlicament l’advocació mariana, sant o 
santa, que es venerava a la seva ermita d’origen. A la base, hi havia situat un caixó al qual 
es dipositaven els donatius monetaris per mitjà d’una ranura. 

En el seu camí, casa per casa, l’aplegador obria la capelleta per mostrar la petita escultura. 
Meravellava al seu públic que, en la distància, rebia el consol de sentir la protecció sacre 



més a prop. Així, exercia de divulgador de la devoció al sant, santa o Mare de Déu titular 
de l’ermita. 

En la seva modesta labor, realitzada amb pobres mitjans, l’aplegador es va mostrar com un 
model ideal per a la literatura romàntica. Era nexe d’unió entre la natura salvatge i el 
transcendent, entre les arrels profundes de l’ésser humà i l’aspiració d’aproximar-se a 
l’esfera celestial. 

Les capelletes d’aplegador tenen una versió actual en forma de les capelletes de visita 
domiciliària, de caràcter més urbà, que encara circulen per moltes ciutats i poblacions de 
Catalunya. 

La mostra, organitzada pel Museu Etnogràfic de Ripoll, ha estat elaborada a partir de la 
investigació sobre els aplegadors  que ha dut a terme Joan Arimany i Juventeny, gestor 
cultural especialitzat en religiositat popular. Aquesta és de les poques vegades que s’ha 
estudiat els aplegadors d’ermita. El millor lloc per presentar-lo és l’equipament etnogràfic 
que conserva setze capelletes, recuperades des de 1918 fins a 1975. Formen part de la 
seva col·lecció juntament amb altres peces relacionades amb la religiositat popular. 
Igualment, transmeten les formes de fer i sentir de la societat rural, ja desapareguda, on 
molts oficis es practicaven de forma itinerant, de població a població. Aquestes capelletes i 
els seus portadors esdevenien, d’aquesta manera, una forma de devoció transhumant que, 
en lloc d’esperar els devots, els anaven a cercar a casa seva.  

Per aprofundir sobre els aplegador, divendres 23 de setembre a les 19h  i al mateix 
Museu, tindrà lloc una xerrada  emmarcada dins aquesta exposició temporal titulada "El 
aplegadors d’ermita i la seva funció " que anirà a càrrec de Joan Arimany i Juventeny 
(www.joanarimanyjuventeny.cat). 

 

 


