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Ripoll  agost de 1835. 
Els miquelets estaven esvalotats, massa dies 
allunyats de Barcelona en aquest poble als peus 
del Pirineu. El poder no els hi havia perdonat 
que molts d'ells haguessin participat en les re-
voltes populars, i ara per matar la inacció els 
enviaven caminant fins a Berga. L'ordre era de 
totes totes inútil. A mig camí van girar cua i ara 
tornaven a entrar a Ripoll. Els vilatans agraïts 
per la seva protecció els hi van fer arribar uns 
quants bots de vi. La cosa es va anar animant 
a mesura que s'anaven buidant el bots. Algú va 
cridar que els frares eren còmplices dels revol-
tats i que els nostres companys havien mort a la 
costa de la Teia per la seva traïdoria. Uns quants 
bots més i d'algun lloc va néixer el crit de "fo-
tem-li foc a aquest catau d'escanyapobres". Dit 
i fet, una turbamulta d'uniformes  amb torxes, 
motivada, vociferant, calenta d'orelles es va di-
rigir cap a les muralles del convent. La rancúnia 
covada pels vilatans cap al monestir per fi havia 
trobat el seu braç venjador. La porta de Santa 
Caterina no estava pensada per contenir una 
massa d'homes entestada a traspassar-la. 
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A nen Joan el vi el deixava atuït, sobretot si en bevia massa i va trigar a reaccionar, darrere seu només hi 
quedaven ombres que bavejaven: "cremeu-lo, cremeu-lo". Devia ser dels últims en entrar al clos monàstic  i 
quan hi va arribar ja en sortien molt carregats, d'uniformats i de paisans. De tant en tant entre dos intentaven 
emportar-se un banc o un setial que irremissiblement quedaria abandonat en algun carrer del poble.
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Va travessar el cementiri dels gabaitx vorejant la paret de la parroquial de Sant Pere
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 i quan va entrar a la nau de la basílica allò era un desori, corredisses de frares i uniformats arrabassant tot allò 
que no estava clavat a la paret, un portava una casulla, l'altra un domàs, una creu, una arqueta ... qualsevol 
cosa que es pogués portar a coll, i allò que restava es cremava.
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En Joan va mirar bé, però no quedava res que no cremés o que fos prou petit per emportar. Darrere un dels 
altars laterals va trobar una capseta, que devia haver caigut d'alguna de les arquetes que havia vist sortir del 
monestir. Per la mida li va fer l'efecte que podria contenir una joia, un anell per exemple i se'l va entaforar al 
fons del sarró.
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De matinada ajaçat a la màrfega va obrir la capseta i la llum d'una espelma li va descobrir un escardill d'os 
i un tros de pergamí. El primer pensament va ser llençar-lo i quedar-se amb la capseta que feia el seu goig, 
però l'efecte del vi quasi havia passat i una espurna de pensament li va dir que si els frares l'havien guardat 
és perquè tenia algun valor. Va desplegar el pergamí i va intentar llegir-lo per descobrir que li era impossi-
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ble d'entendre res, ja que estava força malmès, només una paraula de les gravades al lateral de la capseta era 
intel·ligible: Desiderius.
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El destí dels objectes manllevats al monestir va ser divers, però no van aprofitar als que s'ho havien emportat. 
Pel camí de Berga, la majoria d'objectes d'un cert embalum foren abandonats als masos per on passàvem, i els 
objectes més petits malbaratats a les viles durant la campanya per comprar queviures. Els domassos i catifes 
van servir per fer baiards.
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Una vegada acabada la guerra amb els revoltats i tornat a casa, buidant el sarró va tornar a aparèixer la cap-
seta.
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En Joan va  fer indagacions a prop dels antiquaris del barri vell i es va assabentar que aquestes petites cap-
setes eren, de fet, lipsanoteques que contenien alguna relíquia. Un monestir tan important com el de Ripoll 
en devia tenir un món d'aquests trossets d'ossos. El que hi havia dins la capseta, doncs, era, segurament,  el 
fragment d'un Sant tot i que a ell li semblava un tros d'os de  pollastre o de conill. 

Seria autèntica? Quin era el seu va-
lor? Aquestes coses es compraven i ve-
nien, i ja se sap que si es parla de mer-
cat no n'hi ha un pam de net. Quan 
s'interessava com a comprador li deien 
que eren molt valuoses, però quan ho 
feia com a venedor li contestaven que 
la majoria eren falses i que no valien 
res. Així que la va guardar en una cap-
seta d'aquelles de joieria folrades de 
vermell. Devia ser l'única relíquia que 
quedava de les del monestir,  les  altres 
havien desaparegut durant l'incendi.
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La família d'en Joan va tenir sort en un segle ple de guerres, els seus membres van sortejar la tercera carlinada 
i les quintes no els van portar a ultramar. 

Tercera guerra carlinaPrimera guerra de Cuba
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Segona guerra de Cuba Tercera guerra de Cuba
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Guerra hispano-estatunidencaPrimera campanya guerra de Melilla
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A mesura que passava el temps en Joan va  començar a creure que era la relíquia la que els protegia. I així ho 
va traspassar al seu fill que  després de la Setmana Tràgica atès del costat en què s'havia posicionat la família, 
ho va donar per cert.
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El segle XX tampoc es va presentar massa tranquil. El 1936 hi havia hagut un cop d'estat i a Barcelona els 
carrers pertanyien als anarquistes, que patrullaven bojos per trobar quintacolumnistes.
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En Desideri, el nét d'en Joan, va ser denunciat per un veí per demostrar la seva lleialtat i no fer-se  sospitós ell 
mateix. Durant el registre va aparèixer la relíquia, no va caldre gaire més per acusar-lo de quintacolumnista. 
De nit se'l van emportar i mai més va tornar.
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El 1937 els anarquistes van perdre el control dels carrers i a l'octubre Negrín trasllada la capital de la Repú-
blica a Barcelona. Molts dels locals ocupats pels anarquistes passen a mans dels comunistes i així és com els 
mobles amb la relíquia acaben  als encants de les Glòries.
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Ara llueix en una vitrina d'un museu americà. 
La targeta d'identificació diu:
Romanesque “lipsanoteca” with relics of Saint Desiderius, that probably comes from the old Kingdom of 
Aragon.
“Lipsanoteca romànica amb relíquia de Sant Desideri, segurament procedent de l'antic regne d'Aragó.”
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La destrucció  del monestir de Santa Maria de Ripoll  (https://ddd.uab.cat/record/59716)

pag. 187 (foli 120-155)

Retalls de premsa:

Hemeroteca BNE (http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm)

https://ddd.uab.cat/record/59716
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm
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