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La capella del Museu Romantic Can Papiol és

una de les peces que conserven més intacte

resperit de I'época, De petites dimensions, invita

al recolliment. Com la resta de la casa, és d'estil

neoetássle,amb sostre de volta seguida i

lIunetes laterals, típica del segle XVIII. A les

parets s'han pintat, en tons ocre, rosat i gris,

símbols al-Iusíus a la verge Maria, i en les

lIunetes superiors hi podem contemplar escenes

de la seva vida.

I petit recinte és presidit per una urna

de vidre, d'estil imperi, que allotja lesdes-

pul les de Santa Constanca, una nena que

a I'edat de set anys va morir degollada a

Roma en una de les famoses persecuci-

ons deis primers segles del cristianisme.

Dins l'urna, junt al cos encerat de la san-

ta, es conserva també un got amb sang i

terra del Iloc on va ser martiritzada.

Les despulles de la nena han estat, des

d'aleshores, objecte de devoció per part

deis habitants de la casa. Montserrat

Solé, veina del carrer Major i membre

descendent de la família Torrents des de

I'any 1850, record a com la relíquia era

objectede veneració. El 19 de setembre,

Santa Constanca. la Casa Papiol era una

festa. La celebració 'd'una missa a la ca-

pella, un esmorzar i una jornada de.por-

tes obertes per a tots els habitants de

Vilanova, servien per retre devoció a les

despulles de la nena mártir, Aquesta ce-

lebració es va veure truncada durant els

anys de la guerra civil, i ja mai més es

tornaria a fer.

Lesseves relíquies, acuradament conser-

vades, procedeixen del cementiri de

Roma Prope Cyriaeam in via Tiburtina

des d'on van ser extretes el 24 d'abril

de 1845. Un any després arribaven a

Vilanova i la Geltrú, directament per

mar, des de Civitavecchia, gracies al pare

caputxí Ramon Masalies. La comunitat Tot i aixo, el pas deis anys no han impe-

religiosa va ofrenar les despulles de San- dit que el cos continur sent venerat.

ta Constanca a la família Torrents, he- Aproximadament fa cinquanta anys els

reva direct~ deis Papiol, en a!ijra"lment senyors de Cal Maristany, érnparentats

per I'ajuda que els haeien donat durant també amb la família Torrents, i que

els moments difícil de l'exclaustració i vivien al carrer de l'Aigua, van tenir una

els disturbis del 1835. Sedo'r~sla tradi- • nena, a la qual li van posar per nom

ció, I'ordre deis, capu:xins va poder es- Constanca. Aquesta nena, avui una

capar deis exaltats a través d'un passa- . , dona, ha mantingut la tradició de por-

dís secret que comunicava el co~vent tar cada 19 de setembre un ciri i un ram

amb Can Papiol, passadís que encara de flors, com a ofrena a la santa. Un

avui es pot veure.' z: cop la Diputació de Barcelona va fer-se

"

00000

cárr ec de la conservació del Papiol,

I'ofrena s'ha limitat al ram de flors. Per

motius de seguretat s'ha substituit el ciri

per un Ilum electric,

Al costat de I'evangeli, en la paret del

fons, s'hi troba un reliquiari barroc en

forma de panoplia, de fusta daurada,

amb una caixeta de vidre en el centre

que conté el fémur de Santa Constanca

mareo Aquesta és una relíquia autenti-

ca de 1770, que va ser portada a

\/'ilanova pel pare Antonio Santo Pero

aquest no és l'únic reliquiari que es con-

serva a la capella de Can Papio]. Aquest

tipus d'objectes, de gran devoció popu-

lar al segle passat, pengen de les parets

i s'escampen per sobre l'altar, entremig

de sacres, el faristol i els candelers.

Mostra d'aixó és el quadre reliquiari del

segle XIX que hi ha al costat de l'epís-

tola. Conegut com el reliquiari de tots

els dies de I'any, conté tres-centes sei-

xanta-cinc relíquies, presidides per la de

Sant Felix. Aquestes i d'altres peces con-

servades en els calaixos del peu de I'al-

tar constitueixen, junt amb el cos de

Santa Constanca. un tresor espiritual

d'inapreciable valor. •
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