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HISTÒRIA
Es tracta d'un lloc especialment significatiu, l'origen de l’ermita és un xicotet
oratori dedicat als sants Cosme i Damià, edificat sobre un terreny que els dominics
van cedir al cavaller català Gabriel Serra i a la seua esposa Paula Rius en el segle
XVIII. Aquest matrimoni va edificar l'actual ermitori barroc l'any 1772, amb les
seues dependències, sobre la derrocada capella original.
Situat a 50 metres del convent, segons la tradició va ser en aquest lloc on es van
ocultar les formes sagrades després de la missa entre els margallons i la mala herba,
la creu de pedra que hi ha davant de l’ermita marca aquest lloc en el qual es van
amagar els corporals.
La història ha unit el record de María al lloc on es van guardar els corporals fent
present la veritat teològica que ella va ser el "primer sagrari" que va contenir a Déu
fet home i la permanent vinculació de María i l'Eucaristia
L'any 1957, per llegat testamentari va ser propietat del rector Alfons Roig qui en
morir en 1987 la va donar en herència a Eusebi Moreno, qui la va donar a la diputació
de València.

Creu de pedra, al davant de l’Ermita
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DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA
L’arquitectura de l’Ermitori segueix una idea de racionalitat i de lògica
constructiva, l’organització compositiva interpreta un tema clàssic d’oratori i casa
conjunts. És tracta d’una edificació d’un gran volum quadrangular orientat als punts
cardinals i amb accés pel llevant. Té dos nivells d’alçada, coberts amb vessants a
quatre aigües fins que troben, al centre, la torre emergent del cimbori, rematat amb
coberta piramidal i pinacle de veleta.
La capella es troba amagada pel cós domèstica de la casa. L'ermita presenta planta
de creu grega amb cúpula sobre petxines al centre mentre que els braços estan coberts
amb voltes de canó. Té un sòcol de manises del segle XVIII decorat amb motius que
fan referència als corporals de Llutxent. Després de l'altar es troba el cambril. A
l'exterior la coberta és a quatre aigües, sobresortint al centre la coberta de la cúpula en
la qual s'obren quatre finestres, coberta també en la part superior a quatre aigües amb
teula àrab.

CELEBRACIONS AL MONT SANT
El 24 de gener, festivitat de sant Matías, se celebra la commemoració del Miracle
dels Corporals, amb romiatge al Mont Sant i menjar a l'aire lliure. El 9 de juliol se
celebra l'aparició miraculosa de la Creu en la Mont Sant, on s'oficia una missa. El 4
d'agost. festivitat de Sant Domingo, hi ha romiatge a la Muntanya Santa, i la vespra la
gent del poble sol sopar allí i celebrar un ball. Finalment, el 8 de setembre és la festa
dedicada a la Verge de la Consolació, amb romiatge i missa en la seua ermita.

Processó eucaristica del 24 de febrer en el seu pas per l'ermita
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ALFONS ROIG I L’ERMITA
El capellà Alfons Roig Izquierdo, encara que nascut a Bètera, però que passà els
darrers anys de la seua vida a l’ermita de la Verge de la Consolació de Llutxent, que
ell va maldar per reconstruir. Escriptor i crític d’art, un dels primers a parar atenció a
l’art abstracte, i especialista en autors com Van Gogh, Matisse, Picasso, Juli
Gonzàlez, Kandinsky i Manesier. Va centrar els seus esforços a ensenyar, descobrir i
donar a conèixer l’art modern i els corrents artístics d’arreu d’Europa. L’ermita,
propietat seua per una herència, sempre estava oberta a tothom que volguera parlar
amb ell.
Alfons Roig va recuperar l’ermita i conservà uns interessant taulells del XVIII que
narra el miracle dels Corporals. A més, les finestres de la cúpula de l’ermita tenen
quatre vidrieres fetes pel seu amic Alfred Manesier.
ESCRIT

SOBRE L’ERMITA

Escriu Alfons Roig que la primera vegada que a visitar l’Ermita El 1929: “em va
agradar moltíssim la seua arquitectura húmil, com la d’un mas, com una autèntica
casa de camp. Molt prop, s’alça, majestuosa, la mola inmensa del convent, que
contrasta amb la senzillesa de l’Ermita. Totes les solucions arquitectòniques
d’aquesta sorprenen per la seua varietat: són solucions inesperades, molt racionals i
pràctiques, i molt boniques al mateix temps, a l’estil Le Corbusier. És una
arquitectura que amaga el seu interior: hi ha la tanca que envolta l’hort del Pi més
airós dels voltants, l’hortet de la palmera, molt graciós, el pati enclaustrat i el tros
de muntanya, espai pensat potser, per a la cacera. La capella, amagada, es troba al
bell mig de tot el conjunt, sense cap senyal que l’identifique a l’exterior. En entrar a
la capella hom te la sensació de trobar-se dins una atmosfera religiosa produïda,
d’una banda, per la foscor natural, i, de l’altra, per la llum de la cerâmica
policromada i per les proprcions verticals, no massa exagerades. La cúpula reforça
tota aquesta impressió amb la visió d’un estol d’àngels i músics.
Els corredors, les dues cuines típiques valencianes, el gran saló i les habitacions
fan un ambient interior molt humà i agradable. Cal dir, també, que l’arquitectura de
l’Ermita está en harmonia perfecta amb els cicles astronòmics.
La imatge de la Mare de Déu de la Consolació que presideix el retaule, la va
portar de Catalunya el fundador, Gabriel Serra. Ell i la seua dona, Paula Rius,
visitaven sovint um frare parent al monestir. El lloc els entusiasma i aconseguiren el
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permís per a derribar la petita ermita dedicada a Sant Cosme i Sant Damià, els sants
metges venerats, i edificar-hi l’actual.
Després dels fundadors fou la rama de Paula Rius la que va heredar la propietat
de l’Ermita. L’ultim propietari fou Don Nicasio Rius que a morir el 1957, l’any de la
riuada. Des Del primer dia que vaig conéixer el Senyor Nicasio va nàixer entre
nosaltres una forta amistat, sempre viva i constant. El Senyor Nicasio era um home
culte de bon Tarannà, senyorívol i molt bondadós. Tenia um gran amor a l’Ermita i
la Mare de Déu de la Consolació, i va conéixer èpoques de gran tristor, malaurat per
la penúria en què es trobà i per les circumstàncies històriques que li va pertocar
viure.
Quan hem vaig encarregar de l’Ermita, hom havia ja malvenut les terres.
Naturalment la vaig trobar sense um clau i així continua a hores d’ara. Són els
amics, tant espanyols com estrangers, qui m’han ajudat a mantenir-la. El problema
més greu és el de la continuïtat, miracle que, confiadament esperem que és
produesca algún dia.
Jo he viscut anys i anys consagrat amb tot el meu cor a aquesta tasca, que ha
suposat per a mi, i per a tants, l’ocasió de tenir a l’abast de la mà um refugi de pau,
silenci i aïllament, valors dificils de trobar enlloc.
Potser algú s’estranye Del que vaig dir: l’Ermita ha anat, a través dels anys, per
um camí, i el poble per un altre. Poble i Ermita han viscut independents. Ni la Mare
de Déu de la Consolació és la patrona del poble, ni el huit de setembre fa el poble
festa a la Mare de Dèu. Han estat sempre els propietaris qui s’han encarregat
d’això. És veritat que l’Ermita és una propietat privada, però també ha esdevingut, i
així ho ha de comprendre el poble, patrimoni històric i artístic del poble de Llutxent,
al qual no ha de renunciar mai.
Durant més d’un segle, l’Ermita, per disposició testamentária del fundador, va fer
escola per als xiquets, i era l’ermità que ensenyava la “cartilla”, els donava les
nocions mes elementals per a llegir, escriure, fer comptes i, naturalment, el
catecisme. Els frares del convent donaven filosofia i teologia als seus religiosos.
Però la seua relació amb els pobles de Pinet, Benicolet, Quatretonda i Llutxent
consistia en l’administració dels sagraments i la predicació.
Dels dels seus origens l’Ermita ha cuidat de tenir dues coses a l’abast del poble:
l’aigua fresca de les botijes i les reixetes obertes de la capella per ha conhort de
tothom que hi passas.
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Fa uns dies nomes, hi hagué qui va dir que l’ermita era um lloc molt propi per a
poetes i artistes. Aquestes paraules son un elogi per a l’Ermita certament, però són
també un motiu de plena satisfacció per al noble i treballador poble de Llutxent.
El temps han canviat, tot s’ha anat renovant. En el nous temps que vivim, l’Ermita
podria continuar essent fidel a la voluntat del fundador, no donant la “cartilla” però
acollint manifestacions culturals, arístiques i ecumèniques del moment. Tot aço
obriria nous horitzons a la vida dura del poble.”

GUIA DEL VISITANT, SEGUINT ESPECIALMENT LA GUIA FETA PER ALFONS ROIG

En entrar al cancell trobem, a mà esquerra, la porta
que dóna pas a la casa. A mà dreta hi havia
segurament una cisterna que abastia d’aigua els
pelegrins. Al mig està la porta d’entrada a la
capella. Penjats d’aquesta porta i de la paret
immediata hi ha quatre quadres molt senzills i
populars, cadascun amb un text d’un estil una mica
docte i rebuscat (…)

1-LES M ANISETES.
Ja dins de la capella el primer que ens crida l’atenció és la ceràmica, que forma
el sòcol de l’oratori. Potser aquest siga un dels millors conjunts a Valéncia. Les
seues característiques més principals són les següents: té 1,70 metres d’altura; els
colors són verds, grocs, carabassa, blaus i violetes; les figures estan entrellaçades
per adorns del rococó; notem una arbitrarietat i ingenuïtat en els vestits, les armes i
els trets racials, així com en els edificis. Diríem que els cristians pareixen francesos
del segle XVIII i els moros turcs-asiàtics (…). Heus ací una descripció dels vuit
plafons que formen el conjunt.
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I.

II.

Un pròleg panoràmic del tema: la batalla dels moros i cristians

La celebració de la missa, al moment de la consagració amb cinc formes
destinades a la comunió dels capitans
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III.

Un episodi de la lluita dels moros i cristians

IV.

Durant la batalla, el sacerdot amagant els corporals en el forat d'una penya
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V.

El prevere amb bonet i el soldats van en processó cercant els corporals
amagats

VI.

Reprenen la missa i el capellà mostra els corporals amb cinc senyals de sang
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VII.

La victòria definitiva de l'exèrcit cristià sobre els moros, al temps que el
capellà mostra els corporals miraculosos.

VIII.

La burreta carregada d'una capsa amb els corporals va camí de Daroca
acompanyada de capellans i poble.
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2. EL RETAULE
El retaule de l’altar major de l’Ermita, del segle XVIII, es de fusta sense cap
policromía, recarregat d’elements decoratius del rococó; li falten quatre estatues que
corresponien a sant Joaquim i santa Ana i als sants Cosme i Damià que foren
cremades els primers diez de la guerra civil, al igual que dos retaules més que hi
había al creuer, un dedicat a sant Vicent i l’altre a san Josep.
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3. IMATGE DE LA MARE DE DÉU
Imatge “per a vestir” o “de bulto” Les mans, els peus i el cap són de talla; el
fundador de l’ermita, Gabriel Serra, tenia aquesta imatge en sa casa de Catalunya i la
porta a València perquè li tenia molta devoció.
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4. L’ÀNGEL

Llutxent celebra el 6 de juliol la festa de “l’Aparició de la Creu”, fent memoria de
la creu lluminosa que va baixar cel del i va assenyalar el lloc del miracle. ja que no se
sabía el lloc exacte on s'havia produït el miracle dels corporals.
L’Angel de la cúpula i els àngels
à
músics mostren el señal, unaa creu prodigiosament
lluminosa. El cap, les ales, les mans i els peus són de talla.

Detall de
l’aparició de la
creu en les
manisetes
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5. EL CAMBRIL

Anant cap a la sagristia a mà esquerra, està el cambril de la Mare de Déu. Per pujar
hi ha una escala de les dites Imperials o de Dues Voltes. Els graons d’aquesta escala
tenen unes ratjoletes amb escenes ingènues i populars de caça i pesca. Sembla que el
fundador era molt aficionat a aquestes activitats esportives.

El cambril, “camerino” mundà i elegant del segle XVIII francés ha esdevingut un
lloc de manifestació totalment popular i religiosa. Ací és on els devots de la Mare de
Déu li fan les seues “presentalles” i “vots”, es a dir les ofrenes o promeses que
després queden exposades a la vista de tothom.
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6. LES VIDRIERES D’ALFRED M ANESSIER

Alfred Manessier és un artista francés, que ha estat en diverses ocasions a l’Ermita,
i fruit saborós d’aquest contacte amb la terra són les cinc petites vidrieres que ell
mateix col.locà. Les vidrieres de l’Ermita són uns elements que canten l’harmonia de
l’univers i les fatigues dels homes.
Manessier mateix ens les explica:
“(…) Quatre finestres foraden tan admirablement la petita cúpula sobre els arcs,
fent així entrar en el joc de la plegària el cel mateix –el sol i la lluna- en una ronda
sense fi (…) Només calia omplir de colors els quatre forats per tal de subratllar una
mica més el joc i la dansa cósmica:
1. Vidriera nord. Groc-llima; gris-clar i verd ametla, més lluminosa que les
alters tres (clar, com que mai espera el sol, havia de portar en ella mateixa
l’esperança).

2. Vidriera est. Terra-rosa-pàl.lid, groc d’or i ja l’ataronjar, tot esperant
d’il.luminar d’albada l’interior de la capella. Després van passant-se el sol
l’una a l’altra. Heus ací.
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3. Vidriera sud. La del sol fort –roig-sang, blau i ocre-, el del dur treball dels
homes, així com de les seues lluites i, de vegades, sobre la paret,
fugitivament, en roig i violeta, la sang gloriosa dels màrtirs.

4. Vidriera oest. La de la nit, de la gran pau sobre la fatiga dels homes –on els
olors i els roigs s’apaguen- i on dominen els blaus ja nocturns, i que
romandran llarg temps lluminosos després que els altres s’hagen esborrat,
els seus colors que encara cantaran sobre l’altar.

Hi ha també, amagada darrere la imatge de la Mare de Déu, la cinquena petita
vidriera, per tal de subratllar amb una lleugera llum daurada l’atmosfera calurosa del
petit cambril.
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7. ALTRES COSES D'INTERÈS QUE HI PODEM TROVAR

-Retrat del fundador, pintura a l’oli
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-Gravats del 1660

-Mare de Déu dormida i “Jesuset” del s. XVIII de José Esteve Bonet

-Diferents instruments litúrgics
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-Figures de sant Joaquim i santa Anna

-Rellotge de sol

-La cúpula
El cel de la cúpula està pintat amb una glòria d'àngels músics i cantors. Davant la
deterioració que patien els frescs arribant a l'extrem que algunes parts havien
desaparegut el pintor xetabense Artur Heras afig en 1982 una sèrie de figures i
imatges d'època actual, així podem veure la imatge d'un caçador sobre una bandera
que dispara sobre l'àngel però en el seu lloc ixen paperets de colors, veiem el barret
de charlot, un àngel tocant un instrument musical del que ixen notes musicals amb la
paraula jazz i la figura asseguda al piano d'Alfons Roig Esquerre.
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-Gojos a la Mare de Déu de la Consolació
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