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G. André Lanfrey 

 

La icona “Fourvière” 
 
Al cim del pujol que porta avui aquest nom, L. Munatius Plancus funda, l’any 42 abans de 

Crist, la colònia de Lugdunum. Aquí també es troba el fòrum de la vila. Reconstruït sota Trajà, 

aquest edifici públic és testimoni, el 177 després de Crist, del judici dels primers màrtirs de 

Lió. La seva importància minvarà durant els segles següents. L’any 840, els edificis d’aquest 

fori veteris (Fourvière) s’ensorren sobre Lugdunum. Vers l’any 1168, un canonge de Lió, 

Olivier de Chavannes, comença a edificar en aquest lloc un santuari que dedica, desprès del 

1170, a la Verge Maria i a Sant Tomàs de Cantorbery, recentment martiritzat. El 1192 el 

santuari esdevé església conventual, i es funda una col·legiata per assegurar el servei 

religiós. El 1751 s’engrandeix la capelleta que, en aquesta església, estava dedicada 

a la Verge Maria; el seu interior no ha pràcticament canviat des d’aleshores. Venuda 

durant la Revolució, la senyora Besson la compra, el 23 messidor any IV (11 de juliol 

del 1796) i hi fa dir misses per alguns capellans que havien jurat la constitució; per 

derisió li diuen “la papessa”.  

 

EL 30 de novembre del 1804, aquesta senyora revèn el santuari, que l’autoritat havia fet 

tancar, al Sr. Goulard, rector de Notre-Dame-Saint-Louis, el qual el comprava en favor de les 

Carmelites. Tanmateix, a petició del cardenal Fesch*, aquestes religioses el revenen a la 

diòcesi. El 18 d’abril del 1805, el cardenal anuncia el restabliment del culte en aquesta 

església, i el papa Pius VII l’inaugura l’endemà. A partir d’aquesta data, Fourvière esdevé 

novament un centre de pelegrinatge molt freqüentat. El mes de maig del 1816, el Sr. 

Mioland, capellà dels Cartoixans, hi puja per celebrar una missa per Pere Pousset i un altre 

seminarista enviats al seminarista Verrières. El 23 de juliol del 1816, dotze aspirants a la 

Societat de Maria s’hi reuneixen, assisteixen a la primera missa del Sr. Courveille i llegeixen 

un formulari de compromís pel qual prometen dedicar-se a la fundació d’aquesta Societat. 

Durant els anys següents, alguns aniran individualment a la capella antiga: Joan Claudi Colin, 

Marcel·lí Champagnat, Joana-Maria Chavoin i segurament d’altres també. 

 

El 4 de setembre del 1817, els sacerdots de la diòcesi reunits en recés pastoral – entre les 

quals es hi ha quatres aspirants maristes – pugen a Fourvière per la cloenda dels exercicis, 

inaugurant així una tradició que es perpetuarà fins al 1906. Es por veure encara avui en dia 

a la capella de Sant Tomàs el gran quadre que van oferir com ex-voto. El 29 d’agost del 1833 

s’hi celebra una missa abans de l’anada a Roma dels Pares Colin, Chanel i Bourdin. L’octubre 

del 1836, abans de la sortida dels primers missioners maristes cap a Oceania, Monsenyor 

Pompallier hi fa dir una  novena de misses, del 7 al 15, i l’últim dia el Pare Chanel penja al 

coll del fill de la Verge negre un cor que conté una consagració amb els noms dels missioners; 

aquest esdeveniment fa néixer més tard la llegenda segons la qual es va oferir el mantell de 

Maria al primer màrtir d’Oceania. 

 

A l’època d’aquests dos darrers fets, l’aspecte dels voltants dels santuari ja ha canviat. Al 

costat de la capella antiga s’havia construït una torre avui enderrocada. Un nou campanar 

per aquesta antiga capella, coronat per una verge daurada, serà inaugurat el 8 de desembre 

del 1852. Com a conseqüència d’un vot del 8 d’octubre del 1870, una nova basílica serà 

construïda al costat de la capella i consagrada el 16 de juny del 1896. Nombroses 

celebracions maristes han tingut lloc des d’aleshores, sigui en aquesta basílica, sigui en la 

capella antiga. En aquesta última especialment, el P. Raffin va dir una missa el 23 de juliol 

del 1916 amb motiu del centenari de la consagració evocada fa poc; i amb ocasió del 150è 

aniversari, hi va haver una celebració el diumenge 24 de juliol del 1966 que va reunir 

membres de les diverses congregacions religioses i del terç ordre que formen la família 

marista. 
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 (A continuació donem detalls que són útils per 

comprendre el mapa) 

 
A aquests fets referits al santuari mateix, no es 

pot oblidar d’afegir-hi els que es refereixen a 

altres edificis del barri de Fourvière, 

íntimament relacionats amb la historia marista.  

 

Al n° 4 de la pujada de Fourvière, el 5 de 

novembre del 1832 s’obre l’internat dels Srs. 

Colard i Delannay, traslladat l’any següent a la 

Favorite; al mateix emplaçament s’eleva 

actualment una de les ales del gran edifici de 

les germanes del Cenacle.  

 

Enfront de l’església, a l’altra banda de l’actual 

plaça de Fourvière, el Sr. Colard lloga, el 10 

d’abril del 1833, una TORRETA, anomenada de 

vegades torre de Fourvière, que serveix 

d’habitacle al Sr. Pompallier, i després com a 

lloc de reunió dels germans del terç ordre. 

Comprada el 14 de maig del 1841 per les 

germanes Jesús-Maria, es troba actualment 

incorporada a la seva propietat.  

 

Les GERMANES MARISTES establiran la seva 

primera comunitat lionesa en tres edificis 

successius. Molt a prop del que havia sigut la tercera casa d’aquestes Germanes, Mons. de 

Pins* va a viure durant els tres últims anys de la seva vida a la VILLA LA PAIX, on, a principis 

del segle XX, es va refugiar durant un temps una part de la Administració general de la 

Societat de Maria.  

 

A l’emplaçament de l’actual n° 7 del carrer Cléberg, la Sra. de la Barmondière estableix, el 

1806, la CASA DE RECÉS DELS SACERDOTS de la diòcesi, on sojorna Felip Janvier el 1826 i on 

resideix també Pere Babad, sulpicià que havia emigrat a Espanya, al qual es deu una breu 

carta sobre la Societat de Maria de Bernat Dariès.  

 

A la part baixa de la pujada de Fourvière, al n° 3 del carrer Cléberg, no gaire lluny del lloc on 

Munatius Plancus fa fer els ritus de fundació de la colònia de Lugdunum, es trobava la CASA 

PROVINCIAL de la Societat de Maria, dominant els teatres romans recentment descoberts i a 

la mateixa distància dels edificis mencionats fa poc. 

  
 
 
 
EXTRACTE DE “ORIGINES MARISTES” 
(repertori topogràfic, volum iv) 
 


