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Un dels tresors de Muro, els seus taulellets. Santes i Sants que ens acompanyen
-il·luminats per un fanalet- per la nostra vida i història. 

Taulellet a Muro 

Nascuda el 30 d'abril de 1586 a Ciutat dels Reis o
Lima,  topónim original  de  la  paraula  'aymara'
limaq,  “flor  groga”  que  va  sobreviure  a  la
conquesta. 

Qui sap si el seu nom li  ve de la pell  blanca i
rosada com una rosa? Nosaltres t'ho contem... 

Isabel  o  Rosa?  
El dia del seu bateig li van posar el nom d'Isabel, però després la mare al veure que al
pas dels anys la seua cara es tornava rosada i bonica com una rosa, va començar a
dir-li Rosa. I l'arquebisbe, en donar-li la confirmació, li va posar definitivament aquest
nom. 

Hagiografia

El seu amor a Déu ho expressava en diverses pràctiques de penitència que va assumir
des de ben xicoteta, desdejunant pa i aigua, menjant poc i preocupant-se que el seu
aliment no tingués un sabor agradable. També mortificava el seu fràgil cos. 

Encara que el seu nom original va ser Isabel Flors d'Oliva!! 

D'Isabel ja t'hem parlat. 

Del significat de les flors, ho fem a altres punts de la ruta. 

De l'olivera..., ¿per què no vas a l'inici d'aquesta ruta? Sí, al

punt 1, l'oliverà centenària ;-) 



Iconografia

Així  doncs,  sa  mare  la  va  coronar  amb  una  corona  de  roses per  lluir  davant
d'algunes visites i Rosa es va clavar a posta una de les forquilles de la corona al cap,
amb la intenció de fer penitència per aquella vanitat. 

Que no tot siga penitència... 

La  llegenda explica  que  l'oli
essencial  de  rosa es  va  descobrir
accidentalment  a  Pèrsia,  en  uns  festejos
nupcials. 

A  l'aigua  d'una  font  van  caure
pètals de rosa i els novençans van descobrir
un element oliós que surava a la superfície.
Per efecte de la calor s'havia després un oli
perfumat deliciós..., l'oli essencial de rosa. 

 

A Perú, el dia del seu natalici, preparen uns pastissets amb un motle de mini rosques.
La forma queda molt semblant a la corona de Santa Rosa de Lima i  els nens les
decoren al seu gust .
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