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Caigueren  tos macisos  esbadellant  arcades
entre  núvois  de  fum  negre  i  espés;
deis  Comtes-Reís  les  cendres  al  vent  [oren  llançades..
¡ Tos  fihls  no  respectaren
el  que  l’any  vuit  va res pectá  el  francis!

Imatges  de  la  terra,  davali  de  tes  arcades
inspíra’ns  de  la  p&tria  el  nou  destí;
des  perta  en  nostres  ¿mimes  les  gkries  obiídades
í  cridans  a  tota  hora:
—Heu  de  refer  la  Pátria,  com  m’heu  refet  a  mi!

RIBOT  i  SCRRA. (Sabadell,  1924).

Mai  com  ara  esguardarern  arnb  tant  d’orgull  la  polidesa  pétrea  del  nostre
Monestir  —  cinglera  de  la  fe  —  rnagnífic,  rnajesttic,  dempeus  amunt,  tos
temps,  entre  terra  i cel.

Oblidadís  el  temps  de  la  barbrie  i la  beliicositat  fraticida,  la nostra  mi
neralitat  té  basarda  després  de  les  batalles,  i les  l1grimes  capvesprals  transfor
men  del  món  la  gesta  herica,  i deIs  símbols  en  surt  la  História.  Barbrie  i
bellicositat  alhora  sotjadora  del  goig  de  I’infinit,  i d’aquells  cent  anys  de  pe
dres  escruixides,  de  runes  i de  pois,  de  flarnes  i d’estridncies,  la  hunianitat

sent  el  sobressalt  del  miracle  que  té  la  virtut  eloqüentíssima  de  l’encelatge,
«Angelus’>  de  cntic,  lluny  de  la  IluYssor dels  glavis.

En  la  claror  d’albada  d’aquell  dia  secular,  al  redós  del  petit  món  pairal,
l’esperit  s’afalagava  amb  l’esperança  de  la  brevetat  de  la  tribuiació.  Recon
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questa  i  alliberament,  detonaren  sense  remor,  i l’obra  puixant  de  l’espirituali
tat  ardenta  prenia  la  nuesa  corpórea,  a  frec  a  frec  deis  quatre  vents
del  Pireneu.

Les  humanes  passions,  incontrolables,  políticament  atzaroses,  en  la  follia
de  l’orbidessa,  escolleixen  sempre  peis  camins  de  les  posicions  cataclísmiques.
1 malgrat  el  cavail  blanc  del  transcórrer  de  les  hores  deis  segies,  no  ha  minvat
l’eretisme  inflamable  i  persistentrnent  continuem  encara  essent  filis  del  tro.
1  mirant  a  la  terra,  e!  goig  cromtic  de  les  rnultituds,  veurem  amb  recança
que  s’és  tornat  liumenetes  fosforescents  de  subversiva  fluctuant.  Adhuc  la
pregonesa  aclaparadora  de  les  rectificacions  no  ens  val  de  res  davant  la  iliçó
de  la  História.

Ja  no  són  les  lluites  per  les  idees  religioses  enfront  la  superació,  les  que
esfondren  a  les  patries.  Ni  la  concepció  de  cismes  occidentals  ni orientals.  Són
les  idees  noves,  corrents  de  cultura  rnalaltissa  a  l’enlpar  deis  apóstols  neomo
derns,  on  la  perillósitat  es  fa imminent.  1 així  la barb.rie  encara  s’és  superada.
1  així  és  quan  no  pot  fer-se  negligible  l’alerta  perenne.

Negació  de  tot,  condemnar-ho  tot,  equival  la  tesi  d’enguany.  Tanmateix,
catastróficamcnt,  per  aquest  viarany,  no  hem  guanyat  cap  pas.  La  vida  interna
de  cadascú,  emrnudeix  al  voltant  de  la  basarda  que  ens  envolta.

Hem  de  vetl!ar  els  símbois  que  equivaldrá  a  vetllar  les  tradicions  i a  la
Patria.  La  mort  coliectiva  imminent,  quan  sigui  lluny  el  remei  heroic  del  re
dreçar-se,  nornés  ens  restará  l’esperança  per  la  quietud  allá  a la  Ciutat  Divina.

Interior  de  la  Basílica, abans  de  començar’ la  restauració
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Ripoil  en  el  Centenari  de  la  crema  del  Monestir

Al  complir-se  la  data  del  Centenari  de  la  crema  del  Monestir,  Ripoii—la
vila  comtal—s’ha  deixondit  i com  desvetllant-se  d’un  llarg  i fatigós  insomni,
corpresa  d’intensa  enioció,  s’ha  donat  compte  de  qu  pesava  sobre  seu  un
deure  i  un  deure  gravíssim.  El  record  del  seu  gloriós  passat  ha  creuat  la  seva
pensa  com  un  raig  fugisser  de  ilampec,  encisant  el  seu  cor,  Ripoil  ha  repassat,
una  per  una,  les  págines  giorioses  de  la  seva  história,  unes  més  que  altres,  i al
topar  per  úitin-i  amb  la  més  negra,  la  més  esgarrifosa,  un  sospir  ha  brotat  del
més  pregon  del  seu  noble  cor:  jesborraré  en  el  possible  tanta  iletgesa!  Ripoil,
en  aquest  cas,  ha  coniprés  a  la  perfecció  que  els  pobies  no  deuen  sepultar  en
el  son  de  i’oblit  e!  passat,  trist  o placenter;  que  els  pobies7  ensems  que  els
individus,  deuen,  si  volen  ésser  corn  cal,  fitar  la  seva  mirada  en  sa  própia
dignitat  i  noblesa,  sens  desmerixer  de  la  mateixa,  ensems  que  tenir  una
seriosa  cura  d’ennoblir-ia  i perfeccionar-la  amb  eis  seus  actes,  i  centrar-la  altra
volta  si fos  cas  d’algún  desviament.

Aquí  rau,  segons  el  meu  criteri,  el  perqu  en  versemblant  remembran
ça  ha  vibrat  amb  tanta  fortitud  i’esperit  ripollés.  Altres  voltes  he  advértit
l’enrgica  vibració  ripoliesa,  peró  jamai  com  en el  cas  present.  Els  sentiments
mes  nobles  bullien  en  eis  cor  deis  individus  que  foí mayen  les juntes,  i  si  be  a
voltes  deix  entreveure  la  seva  testa  la  desconfó’rmitat,  forensempre  els  senti
ments  de  religió  i ptria  els que  predominaren,  fundint-se  tots  en  el  gressol
del’amor  a  Ripoli  i  al  seu  Sant  Crist,  esdevenint  tot  per  un  major  liument  i
indiscutible  acert  en  la  celebració  de  les  festes.  El desplegament  d’energies,
peis  elements  integrants  de  les juntes,  era  extraordinari,  admirable  i efecte  de
sa  activitat  incansable,  després  de  la  benedicció  de  Déu,  és  l’éxit  assoiit.

Amb  el  cor  pie  de  joia  tots  recordern  el  dia  onze  d’agost,  en  qu  Ripoll
representada  per  la Junta  d’obra  i con servació  del  Monestir,  celebra  de  faisó  la
més  solemnial,  la  data  del  Centenari  amb  l’assistnciade  les  Autoritats  ecle
sistiques,  civils  i  militars,  amb  directa  cooperació  d’aitres  valuoses  enhitats  i
tota  la  vila  ripoiiesa  en  pes:  fou  una  gran  diada  ripollesa.  Peró  havem  de  reco
nixer  que  l’esclat  grandiós  d’entusiasme  sigué  el  22  del  mes  proppassat,  a
i’homenatjar  la  veneranda  imatge  de  Jesús  crucificat  que  és  !‘autntic  testi
moni  que  la  Divina  Providéncia  v  preservar  de  la  crema,  tal  volta  perqu  en
ella,  els  bons  ripollesos  poguessin  un  dia,  en  el  possible,  fer-li  ofrena  de  repa
ració  de  les  maleses  en  E!! i  en  el  temple  comeses.

En  aquesta  data  l’entusiasme  de  Ripoll  és  indescriptible.  Ripoll  honorant
al  Sant  Crist  s’honor  a  si mateix  i  fins  podem  dir  que  es  supera  a  si mateix,
car  el  seu  entusiasme,  com  riu  que  no  respecta  marges  que  el  continguin,
inund  tot  Catalunya,  podent-se  verament  afirmar  que  fou  tota  la  nostra  terra
la  que  s’associ  a l’homenatge  que  Ripoll  va  retre  al  seu  Sant  Crist,  éssent  una
diada  d’entusiasme  pietás  que  deixar  un  record  inesborrabie.

Sien  doncs  aquestes  ratlles  una  mostra  d’agrament  pel  comportanient
deis  bons  ripoliesos  i  per  tots  els  que  s’associaren  a  l’homenatge  al  nostre
Sant  Crist  i  penyora  de  les  grcies  i  mercés  espirituals  i temporals  que  a  tots
us  desitja  vostre  Rector

LLuis  ARNAUS, PREV.
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Piors reparadors

N  el  sermó  que  féu  el  Doctor  Torras  i Bages,  de  santa
memória,  a  Santa  Maria  de  Ripoil,  amb  motiu  de  la  festa
d’oferiment  de  la  «Corona  poética»  a  la  Regina  de  la
Catalunya  cristiana,  recordava  que  els  nostres  germans
de  Castelladiuen  que  Covadonga  fou  el  bressol  del  seu
poble  ¡ els  catalans  diem  que  del  nostre  ho  és  Ripoil,  i

com  que  al  costat  del  bressol  sempre  hi  ha  la  mare,  per  aixó  aquests  llocs
venerables  són  Santa  Maria  de  Covadonga  i Santa  Maria  de  Ripoll.  Afegia  el
Doctor  Torras  que  la  devoció  a  Maria  no  s’estronca  en  Wifred,  funda
dor  ensems  del  poble  catal  i  de  la  Basílica  ripoliesa,  sinó  que  conti
nua  fervorosa  en  sos  successors,  i es  presenta  magnífica  en  el  Rei  admirable
qui  port  la  gent  ¡ la  llengua  catalana  fins  als  confins  d’Andaiusia  i  a la  Daurada
Jlla.  1 retreu  l’explicaciá  que  fa  el  gran  Conqueridor  de  les  seves  entrades
triomfals  en  les  ciutats  que  prenia  als  sarrains,  cuidant,  primer  que  tot,  de
dedicar  a  la  Verge  Maria  la  Església  principal,  i  oYnt  cantar  amb  fervor  la
Missa  Salve, sancta Parens,  per  ell  disposada.  1 el  rejal  cronista  afegeix  amb
ingnua  sublimitat:  E nos ploravein

Aquest  plor  era  consolador  i reparador.  En  Jaume  el  Conqueridor  plorava

de  consol,  de  satisfacció  de  veure  reparades  Lantes ruines  morais  i  materials
del  seu  ternps.

Els  bons  ripollesos  de  l’any1835  també  podien  dir,  en  fer  la  crónica  de  la
crema  del  Monestir:  e nos ploravem. 1 el  seu  plor  també  fou.  reparador.  Tots
elsbons  habitants  de  Ripoli  eren  representats  en  aquell  estol  de  coratjosos
ciutadans,  qui,  desafiant  la  •roentor  de  les  flames  i la  fumera  asfixiadora,  po
gueren  salvar,  quan  ja  la  creu  cremava,  la  devotfssima  itnatge  del  gloriós
Sant  Crist.  El plor  dels  ripollesos  d’aleshores  an,  acompanyat  d’una  repara
ció  heroica,  i de  les  altres  reparacions  possibles  morals  i inateria!s,  segons  les
circumstncies.

Are,  en  el  primer  Centenari  de  la  crema  del  Monestir,  l’lmatge  de  Jesús

Crucificat  será  homenatjada.  Pastors  i fideis  acudiran  a  Ripoli.  Avui  els  bons
ripollesos,  els bons  catalans,  els  bons  espanyols,  podem  repetir  la  frase  del
gran  Rei en  Jaunie:  E nos plorain. Hern  de  plorar  i  plorem  una  immensitat  de

ruines,  sobretot  morais.  Déu  faci  que  el  nostre  plor  sigui  reparador,  com  el
del  gran  Conqueridor,  com  el  deIs  nostres  vis.  Pregueni  davant  la  gloriosa
Imatge,  i treballem  per  la  reparació  plena,  perfecta,  de  les  actuals  ruines.

JOAN  LLADÓ, PREV.
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Esguard  retrospectiu

UARANTA  tres  anys  fa que,  essent  encara  subdiaca,  davant
la  restauració  del  Monestir  que  estava  a  les  acaballes,  amb
el  cor  arborat  de  joia  i  entusiasme,  escribíem  en  la  revista
de  Barcelona  «La  Veu  de  Catalunya»,  un  articlet  que  en
síntesi  venia  a  dir  aixó:  Taiment  com  a  l’oir  la  veu  de
Jesús  es  desfeu  Llatzer  deis  Iligams  del  sepuicre,  així,  amb

admiració  de  propis  i extranys,  veiern  com  després  d’un  somni  de  mort  de
mitja  centúria,  torna  a  redreçar-se  amb  sobirana  majestat,  l’antic  casal  de
Santa  Maria  i  llar  pairal  de  Catalunya,  tornat  a  la  vida  per  l’energia  1
poder  gairebé  taumatúrgic  del  gran  Bisbe  Morgades.

Anotava,  després,  que  la  restauracid  restava  inacabada,  car  ni  en  el  cloquer
dringaven  les campanes,  ni  era  cobert  el  pórtic,  ni  cornençat  el  cibori  del  bap
tisteri,  ni  en  els  absis  hi havien  els  altars,  sense  eis  quals  els  temples  no  són
temples.  1, fent-me  tornaveu  de  la  Junta  restauradora,  acabava  apellant  a  la
generositat  deis  bons  cataians,  per  tal  que  ben  prest  pogués  acabar-se  l’obra
capdalt  d’un  cenobi  que  és  un  ilegat  preciós  deis  nostres  passats,  un  testimoni
autntic  de  la  fe ancestral  i un  símbol  ben  característic  de  les  nostres  grandeses.

1  bé,  el  miracle  fou  fet  1  l’ideai  acomplert  amb  el  favor  diví  i  amb
l’esforç  gegantí  d’un  Bisbe  comprensiu  i patriota,  secundat  per  un  poble  digne
de  la  seva  história.

¡Quina  trasmudança  més  de  socarrel,  niirades  les  coses  des  de  mig  segle
enrera!  Ahir  contemplvem  amb  pena  al  cor  1 llgrinies  als  ulls,  convertit  en
camp  de  runes  i,  coni  digué  el  poeta,  en  padrá  d’infmia,  el  que  havia  estat
temple  de  la  Verge,  panteó  de  nostres  Comtes  i breçol  de  nostra  nacionalitat.
Avui  per  contra,  aixeca  Ilurs  marlets  aires  amunt,  coronat  per  la  bandera  de
les  quatre  barres,  el  soberb  cloquer  on  xisclaven  els  espervers  1  niaven  les
ólives;  i  damunt  d’aquelles  runes  en  les  quals  creixien  a  pler  les  mates  i ver
disses,  s’aixequen  alt-ives les  columnes  noves  i les  superves  voltes  acoilidores

deis  fideis  actuals  i deis  venidors.
Encara,  als  qui  ja  som  velis,  ens  fa  espurnejar  els  ulis  la  recordança  de

la  solemnitat  inaugural  del  temple,  amb  la  vila  engalanada  com  mai  s’hagués
vist,  amb  l’intervenció  litúrgica  de  tants  Bisbes  i Abats,  amb  l’assistncia  de
Diputacions,  Ajuntaments,  corporacions  d’industriais,  pagesesos  i  marxants,
entitats  patriótiques,  académies  científiques,  societats  culturais  i esportives,
i  amb  una  multitud  immensa  de  poble  representat  per  tots  els  seús  estarnents,
nobles,  plebeus,  hisendats,  menestrals  i  obrers  de  la  terra  nostrada,  que  enca
bir  no  podien  les  naus  del  Monestir,  i sobreixien  enfora,  omplint  el  pórtic,  el

claustre,  les  places  i carrers.
No  exageren-i  al  dir  que  aquella  festa  fou  la  vibració  més  espontnia  1
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ardida  de  l’esperit  religiós  i  sentiment  patriótic  que,  a  Catalunya,  havien
coexistit  sempre,  creixent  conjuntament  o  minvant,  rnateix  que  dues  vides
para!• lel es.

Els  catalans  deuríem  signar  amb  pedra  bianca  aquella  data  memorable  de
la  qual  arrenquen,  com  d’una  fita  gloriosa,  si no  l’alenada  creadora,  ainienys
l’impuis  sobir  que  convertí  en  popular  aquel!  renaixement  patriótic  que  fins
aleshores  no  havia  arrelat  en  l’entranya  del  poble,  essent  només  patrimoni
d’una  selecció  escollida  deis  fills  més  conscients  i  inés  coneixedors  de  la  nos

tra  história.
En  efecte,  davant  la  imatge  gloriosa  de  Santa  Maria,  regal  magnífic  de  Lleó

XIII,  han  fiectat  eis  genoils  i  retut  homenatge,  no  una  vegada  sola,  eis  Reis i
lnfantesses  d’Espanya,  els  Governs  de  l’Estat,  eis  Nuncis  deis  Papes  i  els  Prín
ceps  de  la  jerarquia  Católica,  els  quals  han  donat  bon  relleu  al  veil  monument
i,  si  més  no,  han  fixat  !‘atenció  de  molts  que  no  s’havien  captingut  encara  del
nostre  Monestir,  ni  de!  seu  simbolisme.

Fe  i  Patria.  Heus  aquí  el lema  suggestiu  que  en  1893  abrandá  el  general
entusiasme  davant  les  despulies  del  Comte  Berenguer  el  Gran  que  es  custo

diaven  a  i’Arxiu  de  la  Corona  d’Aragó,  i foren  retornades  triomfalment  a! seu
antic  sepulcre,enfront  de  l’urna  que  estotja  les  cendres  de  Jofre  el  Pelós.

No  s’havia  extingit  el  ressó  de  les  descrregues  deis  sometents  del  pobles
del  trnsit  homenatjant  les  restes  de  Berenguer  ui, i ja  un  beil  estol  de  pOetes
de  Catalunya  i de  lora  s’aplegava  sota  les voltes  sagrades  del  temple  rediviu,
per  a  cantar  en  llengües  vries  a  la  nostra  Madona  i oferir-li,  ensems,  les
palmes  cimbrejants  i  els  verds  Ilorers  d’una  inspiració  genial,  sortosament
esgrafiada  en  aquella  Corona  Poética  en  la  qual  cdllaboren  L1e6 tretz,  l’lnfan
tessa  Pau  de  Borbó,  el  Cardenal  Parochi,  i altres  illustres  poetes  de  dotze
diverses  nacions.

Passaren  els  anys,  i en  1899  1’I’iustríssim  Morgades,  abans  de  despedir-se

del  Bisbat  de  Vic,  honora  el  Monestir  i  dóna  a  RipolI  una  prova  de  conside
ració  i  estima,  que  será  perdurable  en  els  anais  histórics  de  la  vila,  amb  la
Ordenació  sacerdotal  més  nombrosa  del  seu  llarg  i fecund  Pontificat.  De  com
fou  correspost  el  gest  nobilíssim  del  bondadós  Prelat,  del  popular  i franc
acol!iment  que  es  feu  als  nous  Levites  i  de  la  generosa  .hospitalitat  de  que
foren  objecte,  no  inés  cal  dir  que  els  sacerdots  vivents  d’aquella  Ordenació
en  serven  encara  el  record  i just  agrament.

Mes  tard,  el Bisbe  Torras  i Bages,  de  santa  memória,  amb  gran  pontifical
i  processó,  inaugura  l’espléndid  Baldaquí  de  l’Altar  major,  l’ara del  qual  és  cons
tituida  per  un  bloc  de  marbre  de  tanta  llargada  i volum  que,  per  associació
d’idees,  fa  pensar  en  els  dólmens  i pedres  sagrades  deis  druides,  damunt  les
quais  es  sacrificaven  les  víctirnes  humanes  per  tal  d’apaivagar  les  ires

deis  déus.
1  el  benemrit  Orfeó  Cata1  que  ja  havia  donat  un  relleu  remarcable  a  la

Festa  de  la  Poesia,  torna  altra  volta  en  1913,  per  tal  de  cooperar  gentilment  a
la  Festa  de  la  Fe,  arnb  l’orfebreria  deis  seus  cants  i l’harmonia  de  les seves  veus.
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Venen,  després,  a  centenars,  eis  clergues  catalans  presidits  peis  seus  Bisbes i  el
Cardenal  Primat,  per  tal  de  celebrar  aquí  la  magna  Assemblea  Sacerdotal  sota
els  auspicis  i esguard  amorós  de  la  Mare  de  Déu.

Finaiment,  jcosa  inoida  en  els  temps!  la  Comunitat  Montserratina  ambla
Escoiania  i el  seu  lliustríssim  Abat,  recordant  que  de  Ripoli  eixiren  els  seus
primers  monjos,  vé  a  celebrar  a  Ripoli,  amb  un  pontifical  de  perdurable  re
cord,  el  nové  Centenari  de  la seva  monacal  naixença,  deguda  a  l’insigne  besnt
de  Jofre  el  Pelós  i  germt  del  Comte  Tallaferro,  el  gran  Oliva,  preciaríssim
Abat  del  nostre  Monestir.

Diguem,  doncs,  corn  a  cloenda,  i en  vista  dels  esdeveniments  i  fets  con

signats,  que  del  cenobi  de  RipolI  restaurat  n’ha  brollat,  com  d’una  du  abun
dosa,  la  saya  fecunda  que  ha  vitalitzat  acrescut  i enfortit,  a  Catalunya,  l’amor
a  la  Ptria.  1 bé,  ens  ha  pervingut,  paralielament  una  exuberncia  semblant
en  el  que  pertoca  a  la poixança  deis  grans  ideals  de  la  Fe?  Fora  gosadia  afir
mar-ho.  ¿Hi  ha,  peró,  raons  de  prou  pes  i  substancia  per  infondre’ns  l’aié
confortador  i s  de  l’esperança?  Així  ho  creiem  i sentim.  La vitaiitat  de  l’Es
glésia  és  inextingible,  i la  Fe  está  pregonament  arrelada—malgrat  qualsevulla
aparença—en  més  esperits  que  no  sembla  a  primer  cop  d’ull.

Escrivim  sota  la  impressió  falaguera  i esperançadora  de  les  festes  suara  ce
lebrades  arnb  tanta  pietat  i bou  éxit  a  llaor  del  Sant  Crist,  per  a  commemo
rar  el  deslliurament  de  la  profanació  i del  foc—ara  fan  cent  anys —  de  la  seva
devotíssima  imatge.  Preguem,  inailem  damunt  l’enclusa  i...  siguem  optimistes.

EUDALD  FERRET, PREV.

Ripol!  i seternbre  de  1935.

OresioI le  (afalunyii, fomla Jeisseus  funitijors

Bressol  i tomba,  qui  seria  el  fol!

que  et  cremaria,  gloriós  cenobi?

Del  teu  ale, la Patria  es renovi,

Santa  Maria  de  Ripoli.

Camil  Geis, prev.
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Les  solemnes  festes  d’Homenatge  a  la  gloriosa
Imatge  del  Sant  Crist  del  Monestir

EL  dia  16 al  22  de  setembre  d’enguany  i  a  la  nostra  vila,  va
tenir  lloc  la  Setmana  de  Predicació  Extraordinria  organit
zada  per  la  Congregació  de  la  Puríssima  Sang,  en  la  qual

prengueren  part,  amb  dies  respectius,  totes  les  associacions
católiques  de  la  població,  que  anaren  celebrant  amb

Missa  de  Comunió  al  matí  amb  plática  per  l’illustre  orador  Rnd.  Dr.  Eduard
Roman,  i funció  del  Via-Crucis  al  vespre,  amb  sermó  també  per  l’esmentat  i

eloqüentíssirn  predicador,  qui  davant  del  Crucificat  i al  nostre  Monestir,  an
exposant,  escoltat  diriament  per  una  gran  gentada,  les  lliçons  que  es  despre
nen  del  sacrifici  del  Calvarii  de  la  Redempció,  arnb  adients  comparacions
sobre  el  transcurs  de  la  história  de  la  humanitat.  A  rns,  estudi  també  d’una

manera  incomparable  la  vida  de  l’históric  Monestir  i l’obra  eminent  deIs  seus
virtuosos  benedictins.

Precedida  d’aquesta  important  Setmana  de  Predicació  i  després  de  la  vm
guda  de  l’Excm.  P.  Joan  Perelló  i Pou,  Bisbe  de  la  Diócesi,  qui  arriba  ja  el
divendres  per  associar-se  a  les  festes  d’aquest  Homenatge,  el  diumenge  dia
22  va  tenir  lloc  la  diada  culminant  a  llaor  del  Sant  Crist  del  Monestir  de  Ripoll,
a  la qual  prengueren  part  els  Cossos  de  Portants  vinguts  d’arreu  de  Catalunya.

Al  matí  i com  a  primer  acte  de  la  festa,  va  celebrar-se  al  Monestir  la  Missa
de  Comunió  General,  en  la  qual  una  gran  gernació  de  persones  i  particular
ment  homes,  s’acostaren  devotament  a  rebre  Jesús  Sagramentat  de  mans  de
nou  sacerdots  distributs  al  redós  de  l’altar  niajor  de  la  Basílica.  Fou  un  acte
commovedor  el  qual  amb  gran  pietat  i  molt  ordenadament  donava  començ  a
la  diada.

A  les  deu  del  matí  i amb  una  immensa  gentada,  va  celebrar-se  el  Pontifical

Solemne,  pel  Sr.  Bisbe  de  Vic,  assistit  per  iHustres  Capitulars  de  la  Seu
Ausetana.  La Lliga  Espiritual  de  la  Mare  de  Déu  de  Montserrat,  alternant  arnb
el  pable,  mnterpret  molt  afinadament  i  dirigí  el  cant  litúrgic  de  la  missa
gregoriana  «Fons  Bonitatis».

El  Sr.  Bisbe  de  Barcelona,  Dr.  Manuel  .Irurita,  qui  arrib  de  bon  comença
ment,  pronuncia  un  brillant  sernió  sobre  els  pssims  efectes  del  laicisme
contraposat  a  l’esperit  i  a la  imatge  de  la  Santa  Creu,  i  acab  la  seva  magnífica
peroració  amb  una  sentida  preg.ria  a  Madona  Santa  Maria  de  Ripoli,  mitjan
cera  de  totes  les  gr.cies,  per  demanar  que  deis  braços  oberts  del  Crucificat  que
presidí  aquel1 acte  tan  solemne,  devaili  per  a  tots  els  homes  una  paternal
benedicció.

A  la  tarda  tingué  lloc  la grandiosa  manifestació  de  pietat  a  la  qual  parti
(Passa  a  ¡a página 12)
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El  Sant Crist de Ripoli
(continuació)

Relatar-los  d’un  a  un  aquests  favors  és  cosa  de  no  dir  la  feina  que  corn
portaria,  i pel  poc  que  queda  indicat  i pel  que  encara  aniré  dient,  ja  es  veu  bé
que  l’adorable  imatge  del  Sant  Crist  és  una  de  les  que  a  Ripoil  se’n  porten
la  devoció  més  íntima  i  fervorosa,  i cal  afegir  de  les  preferides  en  les  preg.ries
i  actes  piadosos  que  en  moments  difícils  practica  la vila  i terme.

Un  sol  acte  de  pregries  públiques  celebrat  la  primavera  del  1650,  davant
!‘eixut  que  té  espantada  la  terra,  valdrá  per  tots.  Apareix  consignat  al  fiuial del
Manual  J  de  l’arxiu  de  Sant  Pere,  i  en  eh  es  pot  seguir,  de  Iluny  almenys,  el
cerimonial  de  pregries  que  a  Ripoli  es  practica  en  aquehis  temps,  amarats  de
salvadora  pietat.  El dia  23  de  maig,  diu  el  document,  «se  porta  St.  Eudalt  en
lo  monestir  per  lo  gran  aixut  tenia  la  terra».  Quatre  dies  més  tard,  aixó  és  el
27,  té  lloc  una  nova  processó,  molt  fervorosa,  que  va  del  Monestir  a  la  cape
ha  de  la  Mare  de  Déu  de  Gracia  (Hospital),  on  es  canta  la  rnissa,  i és  presidida
pel  Sant  Crist  de  la  Confraria.  Coni  que  e! flagell  persisteix,  al  cap  de  dos  dies
s’organitza  una  nova  processó  a  la  fotit  de  Sant  Hou,  dita  també  de  Sant  Eu
dald  i  més  comunament  de  ca’n  Serrallonga.  Es  diu  missa  cantada  en  la  petita
capella  ilavors  existent  al  peu  de  la  font,  i anant  i tornant  els  monjos  i cape
ilans  canten  els  saims  penitencials.  1,  donant  gran  importancia  a  les  formes
de  penitncia  que  Ilavors  estan  en  ús  en  tot.  el  país  en  aquests  actes,  com
són  els  romeus  que  emprenen  ilargs  i cansats  peregrinatges,  els  penitents  que
es  deixuphinen  i  assoten  públicament,  les  donzehles  que  van  a  la processó  vesti
des  de  blanc  amb  les cabelieres  esteses  i reclamant  en  alta  veu  la  divina  misen
córdia,  etc.,  fa  constar  el  sabut  document  que  figuren  en  la dita  processó
«166  maries  28  o  30 romeus  y  apostols.  Un  abcreu  al  coil  i  cadena,  altre  ab
barra  de  ferro  y  cadena,  un  deixipiinant,  lo  clero  y  monjos,  lo  Xpo.  (Crist)  del
Hospital  tot  darrera».  Finaiment  dos  dies  després,  aixó  és  el  31  de  maig,  surt
encara  del  Monestir  vers  Sant  Eudald,  una  quarta  processó,  la qual,  de  retorn

al  cenobi,  celebra  una  missa  cantada  en  l’altar  de  Sant  Benet.  Hi  assisteixen
«25  o  30 apostois  y  romeus,  160 donzehlas  manas,  ab  moltas  creus,  una  dona
ab  una  gran  creu  al  coil,  dos  ab  barra  de  ferro,  tot  lo  clero  cantant  llitanias».
1  encara  en  iloc  adient  de  la  pia  manifestació  figuren  la  Verge  de  la  Soletat
portada  per  quatre  preveres,  dues  urnes  de  relíquies  dutes  igualment  per  sen
gles  sacerdots,  i  al final  l’adorabie  imatge  del  Sant  Crist  en  braços  deis  devots
confrares  (1).

(1).  «Pulla  Parroquial»,  núm.  529.
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III

PROFANACIO

El  dia  9  d’agost  de  l’any  1835  a  Ripoli  és  escrit  amb  flamarades  i raigs  de
sang.  Es  diumenge.  A  les  dues  de  la  tarda  el  carnpaner  toca  niaquinalrnent  a
«vespres»,  ai,  toca  a  cremar!  Una  colla  de  niiquelets  revoltosos  ernpeltats
de  la  follia  incendiiria  que  tants  estralis  ha  fet  en  la capital,  entra  desenfrena
da  al Monestir,  amb  el  punyal  a  la  m  i  el  renec  a  la  gola.  Sang  de  monjos
corre  pel  trespol,  una  fumerola  espessa  esbotza  els finestrais,  els  sostres  .cruixen
i  el  terrebastall  de  murs  que  cauen  es  barreja  amb  els  gemecs  de  les  víctimes  i
la  gatzara  esbojarrada  de  la  turba.  Tres  dies  dura  aquesta  festa  infernal,  i
quan  I’ardor  del  foc  i l’esgarrifança  del  ttric  espectacle  foragita  els  criminals
autors,  bonDéu,  surten  de  la  casa  santa  carregats  de  botí  informe,  l’un  dis
fressat  amb  induments  pontificals,  l’altre  arrossegant  imatges...!

La  Verge,  la  millenria  imatge  de  Santa  Maria  de  Ripoil,  senyora  i majora
d’aquestes  valls  joliues,  és  treta  a  la  llum  esbatanada  del  carrer,  i befada,  mo
tejada,  escarnida,  d’hostal  en  taberna,  d’Herodes  a  Pilat...!  Les  Hósties  del
sagrari  són  !lençades,  diuen  pel  Cristí,  l’audaç  miquelet  que  té  un  nom  albirat
en  aquesta  funesta  tragedia.  Iel  majestuós  Sant  Crist  arriba  a  la  plaça  sense

els  seus  ben  amats  congregants,  ni  la  corona  d’argent,  ni  una  cançó  de  Dijous
Sant.  Els  jueus  d’aquest  dijous  malastruc  Ii  han  Iligat  una  corda  al  col!,  i
l’arrastren  per  la  pois,  amb  empentes,  cridóries  i  renecs,  tant  com  els  ho
comporta  la  força  de  Ilurs  sacrílegs  braços.

Del  Sant  Benet  de  plata  ¡ de  la  santa  Verge  de  !‘altar  major  no  en  queda
rastre.  El Sant  Crist,  peró,  soporta  aquesta  nova  passió  i ressucita  1 és  guardat
pels  nostres  temps,  com  el  monument  més  autntic  de  la  vella  pietat  ripo
Ilesa.  Són  els  humils  vilatans  que  se  n’apiaden,  que  es  barregen  en  l’avalot,
disfressats,  com  diu  en  Pellicer  (1),  de  miquelets  i  aparentant  participar  de
l’orgia,  per  tal  de  salvar  les  despulles  d’aquelles  relíquies  sagrades.

El  canonge  Barraquer  (2)  que  conta  amb  minuciositat  tota  aquest  histó
ria  de  crims,  dedica,  ja  es  compren,  a  l’adorable  Crucifix  unes  ratlles  precio
ses.  1 esUn  d’acord  amb  ell  la  que  s’ha  de  considerar  valuós  testirnoni  de
referncia,  la  bona  Concepció  Carola  i Sadurní,  vídua  de  Pigrau,  i el  senyor
Francesc  Vidal  ¡ Fossas.  Ambdós  honorables  ripollesos,  continuadors  de  velles
famílies  de  la  vila,  han  passat  ja  la  setantena,  i  la  primera  fou  nora  d’un  deIs
mateixos  salvadors  de  la  Imatge.  Invitada  darrerament  la dita  Concepció  pel
senyor  Tomás  Raguer  ¡  per  mossn  Joan  Palau,  prev.,  arxiver  i beneficiat
respectivament  del  Monestir  a  dir  tot  el  que  sap  d’aquell  dia  trist,  ha  reí erit
ingénuament  i  amb  els  mateixos  mots  amb  qu  ja  ho  ha  fet  cent  voltes,

(1)   Santa 7Vtaria del .7vtonasterio de .Ripoll, cap.  XIV.
(2)    ‘ros  Relijiosos en Cataluña, vol ‘III.
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que  el  seu  sogre  Liuís  Pigrau  i Benet,  conegut  per  Lluís  Sabater,  contava  que
ell,  arnb  el  plor  contingut  i  amb  un  sant  enuig  queli  traspuava  a  les  galtes,
havia  seguit  els  passos  d’aquelia  turba  folia;  que  el  Sant  Crist,  arrossegat  peis
carrers,  va  ésser  tirat  al  foc,  i que  cremada  ja  en  gran  part  la  creu,  ell,  el
dit  Pigrau,  ajudat  de  dos  altres  bornes  del  poble,  un  d’ells  anomenat  Llanes,
el  tragué  de  la  foguera,  i  el  port,  no  sense  les  amenaces  d’aquella  gent  mal
vada,  fins  al  carrer  deis  Valls,  en  una  porta  que  s’obrí  de  cornpassió.

1 el  senyor  Vidal  ha  referit  igualment,  consignant-lo  per  escrit,  el  plany

d’aquell  dies irv,  i  de  la  seva  relació  se’n  dedueix,  sembla,  el noni  del  terç
personatge  que  intervingué  en  el  salvament  del  Crucifix.  Explica,  traient-ho
de  les  converses  farniliars  de  la  seva  bona  mare  Carme,  i aquesta  del  seu  pare
Francesc  Fossas,  propietari  d’una  doberia  coneguda  per  ca’n  Serrallonga,  que
entre  els  comptats  que  tingueren  valor  per  treure  del  foc  la  sagrada  Irnatge,
hi  hagué  un  treballador  de  la  mateixa  doberia,  per  nom  o  cognom  Cabreta,  el
qual,  amb  penh  de  la  vida  i en  moments  que  quelen  calcinades  les  parets  del
sant  temple,  allarg  els  seus  braços  al Sant  Crist,  ja  cremat  en  part  en  la  cabe
llera  i  en  la  creu.

Es  la  veu  del  poble  que  ha  presenciat  la  ternpestat  i  la  conta  esborronat.
1  si  calen  uns  Se4adors a aquest  Corpus  de  sang  de  Ripoli,  hi  ha  l’elegia  Lo
v1iquelet de .Ripol!, d’En  Bonaventura  Bassegoda  i Amigó  (1)  que  no  es  pot
hlegir  sense  esgarrifinces.

«al  foc  llencen  retaules
els  tríptics  i els  saiits,
imatges  veiierades
potegen  sens  pietat,
l’esttua  del  gran  Jofre
al  foc  s’est.  acabant,
i  soIs  la  del  Sant  Cristo
s’escapa  de  ses  mans.
Saquegen  eis  sagraris
arnb  cobdiciós  afany,
sagrades  vestidures
engeguen  Ter  avall,
les  Formes  esbocinen
en  mig  del  camí-ral...»

EsvaVt  el  temporal,  el  Sant  Crist  és  recolhit  per  la  Confrania  de  la  Puríssirna
Sang,  la  qual  el  restaura  devotarnent  en  les  parts  malmeses,  no  sense  que  Ii
deixi  als  peus  i al  costat  algun  estigma  del  foc,  i  tal  volta  és  ara  que  Ii
arranja  la  creu  sisavada,  amb  terminanients  de.  metall  i  coronada  en  la  part

(1)   LaYeu del Montserrat, 27  febrer  1892.
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(1’  de la página 8)

ciparen  més  de  dues  mil persones  que  va  reaiitzar-se  peis  carrers  de  la  vila,
en  públic  acte  del  Via-Crucis  en  desgreuge  a  la  venerada  imatge  del  Sant
Crist,  salvada  del  foc  sacruieg  per  valents  ripollesos  ilavors  de  la  destrucció
ja  centenaria.

En  quant  a  les  representacions,  hi  prengueren  part  i’Arxiconfraria  de  Filies
de  Maria,  l’Apostoiat  de  l’Oració,  Terciaris,  Joves  Avantguardistes  i  Fejocistes,
Exercitants,  (fins  ací  en  2  files  de  3 persones  per  banda)  i amb  atxa  els  Con
frares  de  la  Puríssima  Sang  de  Ripoil.  Seguien  les  nodrides  representacions
foranes  deis  Cossos  de  Portants,  entre  aquestes  de  la  niajoria  de  les  parró
quies  i  pobies  vens  de  Barcelona,  de  Sabadell,  Sitges,  Terrassa,  Badalona,

Hospitalet  de  Llobregat,  Girona,  Matará,  Vic,  Manresa,  Aiguafreda  de  Dalt,
Sant  Joan  de  les  Abadesses,  Camprodon,  Ribes  del  Freser,  i de  moltes  altres
poblacions  que  no  ens  fou  possible  recordar.

El  pas  de  la  processófóu  presenciat  per  multitud  de  persones  en  el  curs
que  recorregué  dei  carrer  de  Sant  Pere,  Plaça  de  Sant  Eudaid,  carrer  de  Batet,
Bisbe  Morgades,  i  Piaces  de  la  República  i  de  l’Abat  Ojiva.

El  Sant  Crist  que  anava  acompanyat  pel  senyor  Bisbe  de  Vic,  clergues  i
religiosos,  féu  solemne  entrada  a  la  Basílica  de  Santa  Maria,  seguit  de  gran
nombre  d’Autoritats  ¡  representacions,  després  d’haver  estat  dut  repetida
ment,  durant  el  trajecte,  per  un  portant  de  cadascun  deis  Cossos  assitents.

L’exercici  del  Via-Crucis  que  s’efectu  en  la  processó  fou  acompanyat
amb  un  gran  nombre  de  cntics  religiosos  i a  l’arribar  a l’históric  Monestir
—  en  qual  moment  les  naus  del  temple,  tan  espaioses,  quedaren  atapeides
de  gom  a  gom  —  el  predicador  Rnd.  Dr.  Eduard  Roman  pronuncia  un  sentit
sermó  de  comiat  en  el qual  pa1es  lagraiment  a  tots  els  vinguts  a  aquest  gran
homenatge  1 remarc  la  necessitat  deis  católics  de  donar  sempre  exempie
amb  la  practica  de  les  virtuts  cristianes  i imitar  l’exernpie  del  Crucificat.

En  aquesta  apoteósica  cerimónia  foren  cantats  triomfalnient  el  Crist  Venç
i  el  Crec  en  un  Déu  per  la  gran  multitud  que  acte  seguit  passava  a  adorar  els
peus  de  la  venerada  imatge  del  Sant  Crist  del  Monestir  de  Ripoli,  amb  la
qual  cosa  es  donava  ja  per  finida  aquesta  bella  i entusiástica  jornada  de  desa
gravi  als  sacríiegs  ultratges  que  per  vergonya  de  la  nostra  terra  es  perpetraren
a  la  Casa  Santa.

—  N.  de  la  R.  Deixem  en  cartera  per  al  número  vinent  aitres  interessants
articles  que  vindran  a  ésser  una  extensió  deis  que  publiquem  el  present  mes,
dedicats  al  Sant  Crist  del  Monestir  de  Ripoil.  Guardem  també  la  resta  de
clixés  que  no  hem  pogut  estampar  en  la present  edició,  i  degut  a  aquest  ex
cés  d’original  ens  veiem  obiigats  aajornar  per  inserir  próximament,  les  resse
nyes  que  anuncivem  en  la  passada  edició,  sobre  els  Cursos  de  Vacances  1
el  resum  deis  fets  de  més  relieu  que  s’han  registrat  a  casa  nostra  durant

el  temps  que  deix  de  sortir  SCRIPTORIUM.
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