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RELACIO AMB SANT ANTONI MARIA CLARET. 

DUES CENTURIES, FINS A LA FAMILIA CAMPS- FARRÉ 

Antoni Ma Claret i Ciarà: 
Va neixer a Sallent el 1807. Fill de Joan Claret i de 

Josepa Ciarà, teixidors, ofici que inclós va practiq:¡r essent jovenet. Estudiant a Vic, 
s'ordenà el 1835. Ja eclesiàstic va anar a Roma. En tomar va exercir de capellà en 
diversos pobles d'Osona, fent de predicador, sempre en català Missioner incansable, 
fundà l'editorial "Llibreria Religiosa". Va passar per . Canaries com missioner. Va 
fundar a Vic I'O.rdre dita dels claretians " Congregació de Missioners Fills de 
l'Immaculat Cor de Maria" en 1849. Va ser Arquebisbe de Santiago de Cuba. Cridat a 
Madrid per la Reina Isabel 11 com a reial confesor. Fou l'administrador del Monestir del 
Escorial. Criticat per enemics es refugià a Prada i morí en el exili al Monestir de 
Fontfreda prop de Narbona; el 1870. Per devoció i miracles fou Canonitzat el ·1950 
com Sant Antoni Ma Claret. Es celebra la seva festa el 24 d'octubre. Les seves 
despulles es veneren en el sepulcre de l'Església de l'Ordre a Vic. 

Josep Claret i Ciarà: 
Neix el 181 O a Sallent. Germà petit del Sant, 1 u mc varó 

supervivent. Continuà la petita empresa de teixits de la familia a Sallent. El 1834 es va 
casar a Olost, amb Manuela de Solà i Pascual, trasladant-hi els tel~rs. Tingueren tres 
fills, a més de tres . :· morts a l'infantesa. El fill gran era en Ramón, (el del quadre ... ) 
i dues germanes, Dolors i Maria, religioses. Als deu anys de matrimoni, en Josep 
Claret, va ser mort a Olost a causa d'un atracament. El Pare Antoni Ma Claret, que 
estava predicant a Arenys de Munt, va coneixer sobrenaturalment la mort del seu 
germà petit. 

Manuela de Solà i Pascual: 
Filla del metge de Sallent, Melcior de Solà, i de 

Francesca Pascual. La pubilla de quatre germanes va tenir problemes al festejar amb 
Josep Claret, potser per diferencies de clase ... EI seu pare, metge, per amenaces 
rebudes i per la mort violenta del seu sogre per lladres, va anar a viure a Olost, amb Ja 
familia . A pesar de la separació física, la Manuela es va casar amb Josep Claret, el 
1834. Es mare de Ramón i dues filles. Al ·enviudar jove, i ·sense grans reéursbs, va 
tenir de posar-se a cosir per altres. En una casa de Vic va coneixer un fill adoptiu ja 
que era orfe, que es deia Magí Colldelram, i es van casar, a Olost el 1852. ( El Pare 
Claret estaba en aquells moments a Cuba com Arquebisbe ). Visqueren a Hostalets 
de Balenyà i després a l'Estany. Van tenir una sola filla, Mercé (avia de Jaume Camps 
i Rabadà). Manuela de Solà va fer de mestre a l'Estany en els seus últims anys, i hi va 
morir el 1867. 

Magí Colldelram i Molas: 
Fill de F ran cesc Colldelram i de Magdalena Mol as, nat a 

Olost, (1.810 ?), va quedar orfe molt jove. De familia de bracers, va esser adoptat per 
la familia Puigrefagut, de Vic. Allí va creixer, i es òn va coneixer i es va casar amb 
Manuela de Solà, vídua de Josep Claret. Son pares de Mercé Colldelram i de. Solà 
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Ramón Claret i de Solà: 
Neix a Olost, l'any 1835, fill hereu de Josep Claret, (germà 

del Sant), i de Manuela de Solà. Dues germanes més petites, es · feren · religioses 
(Dolors i Maria). Va continuar el negoci de teixits de la familia. Voluntari a la milicia va 
anar a Cuba ( Guerra del deu anys ? ). Allí va rebre un tret miraculosament sense 
efecte al aplastarse el projectil en el guarniment del coll, fet atribuït a les pregaries del 
seu oncle, Sant A. Ma Claret. Al tornar a Espanya va treballar a Madrid junt amb el seu 
oncle. Per coneixença del país i possiblement per influencies del Arquebisbat cubà, 
inicià comerç amb Cuba, especialment de teixits, fletan vaixells sencers, fins 
aconseguir una veritable fortuna. (Epoea del quadre · ). Va casarse amb Rafaela 
Prieto, malaguenya. No tingueren fills. Mort el 1909, deixà la fortuna per meitats entre 
la seva muller i la seva germana de mare Mercé Colldelram i de Solà, a qui per la 
diferencia d'edat l'estimaba com un segon pare. 

Mercé Colldelram i de Solà: 
. Neix el 1856 (?), a Hostalets de Balenyà, filla única, del 

matrimoni format per MagJ Colldelram i Manuela de Solà. Al perdre la mare als deu 
anys, i per les molesties per la construcció de la via del ferrocarril, el seu pare va 
decidir anar a viure a l'Estany. Mercé va ·rebre l'herencia del seu germà de mare 
Ramón, i va comprar una finca a Matadepera, òn va construir-hi la casa torre. Va 
casarse a Vic a l'esglesia del Caputxins, el 1876 (?), amb Joan Camps i Font, fill de 
Santa Eulalia de Riuprimer, que era vidu, a qui la seva primera esposa va morir al 
tenir el seu fill Ramón Camps i Anfruns. El nou matrimoni, que conservaren molts 
efectes personals de Sant Antoni Ma Claret, visqueren a Vic, i després a Barcelona, 
(carrer Girona 9, amb capella consagrada i varies reliquies del Sant). També 

! passaven temporades a Matadepera. Varen tenir nou fills més, en el següent orde: 
Caterina, Jaume, Josep, (vicari beneficiat de I'Esglesia del Pi), Dolors, Joan, 
Margarida, Ferran, Pilar, i Lluïs. Només tingueren descendencia els dos casats. En 
Jaume (fills Josep, Rosita, Miquel i Montserrat) i en Joan ( Manel, Joan i Jaume ). 

Joan Camps i Colldelram: 
Fill de Joan Camps i Font, i de Mercé Colldelram i de 

Solà. Neix a Vic el 13 febrer del 1886. Va rebre educació del seu oncle Josep Camps i 
Font, capellà a la parròquia de Caballera, prop de Camprodón, just en la frontera amb 
França. Usà com escritori d'estudis la taula feta servir pel Sant. Entrà d'aprenent 
pastis.ser i gple.ter. a.Barce!ona, i fou . respons~qle de la f~brica de gale~es Sqjsqna. De 

. visita à Vic va coneixer a Pilar Rabada i Riera, pubilla de Can Rabadà, botiga i 
magatzem de queviures i ultramarins, al n° 13 de la Plaça Major, regentada per Manel 
Rabadà i Mainer, fill del mas Rabadà, de Vilarrodona (Alt Camp), i de Teresa Riera i 
Glascà, filla de la masía Riera, de la Guixa (Osona) . Joan i Pilar varen casarse, i van 
tenir tres fills varons , més dues nenes mortes al neixer. Manel, nat el 1919, Joan, del 
1924, i Jaume, del 1930. Joan Camps i Colldelram morí a Vic el 19 Gener del 1.970. 

Jaume Camps i Rabadà: 
Ultim dels cosins, i hereu universal dels bens que resten 

dels Camps Colldelram, i dels records de Sant A. Ma Claret, per part de les últimes 
tíes en morir, Pilar i Margarida. Va neixer a Vic el 11 de Març de1930, estudià 
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Veterinaria a Saragossa, i es va casar el 25 d~ Maig de1960 amb Montserrat Farré i 

Roig, filla de Joan Farré i Giró, i de María Roig i Tasies, de Valls (Alt Camp). Nascuda 

el 24 de Novembre de 1.932. El matrimoni ha viscut sempre a Barcelona i han tingut 

quatre fills, Pilar.(1961), Montserrat (Sita) (1963), Miquel (1966),i Anna (1974). 

Les tíes Margarida, i Pilar, i el oncle Lluís, d'en Jaume Camps i Rabadà, 

van fer donació, als Claretians, de les relíquies del Sant que teníen en l'Oratori, els 

Camps Colldelram, com la famosa taula, feta servir pel Sant, que va fer llarg 

recorregut per tots els anteriors, i una cadira amb braços. Va signar el rebut el pare 

lila, el 1.964. També van fer donació del Sagrari, un quadre amb la cara del "Exce

homo", junt amb molts papers del Sant, als Claretians al moment de deixar el pis del 

carrer Girona i anar a la residència de Malgrat. A més, en Jaume Camps i Rabadà va 

enviar el 1986 al museu del Temple-Sepulcre de Sant Antoni Ma Claret a Vic una 

fotografía del quadre d'en Ramón Claret i de Solà, que guarda, cartes i llibrets del 

Sant, carnet N.l., i certificat de defunció de Margarida Camps, amb dues fotografíes 

de la familia Camps Colldelram de 1926 i 1929. Els diversos rebuts van ser signatspel 

pare Jordi Alsina C.M.F. Per ordre de la tía Margarida en Jaume camps va donar a la 

cosina Rosita les joies de la familia i la meitat del reduït compte bancari. 

La donació del quadre d'en Ramón Claret, nebot del Sant, (oli de 120 x 90 cm) no es 

va fer fins el 5 de Desembre de 2.003, pel matrimoni Jaume Camps i Rabadà, i 

Montserrat Farré i Roig, en vida, per ser exposat en alguna paret del museo.a la casa 

mare de Vic, o en sala important d'algún edifici de l'Ordre. El va rebre el Pare Alsina 

(Les dades anteriors son fruit de diversos escrits i recerques, i algunes van ser 

transmeses oralment pel meu pare, Joan Camps i Col/de/ram i per les ties Margarita i 

Pilar. Escrit que faig amb l' únic propósit de donar-lo als meus fills, i nebots en 

recordança) 

Els germans Camps - Col/de/ram: (D'esquerra a dreta), Lluís, Joan, Jaume, Ferran i 

Pilar. Assegudes: Dolors, la mare MftfCé, Catalina, i Margarita. El nen es el net Manel. 
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