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Es coneix com a script a un text que consta d'una sèrie d'instruccions que deuen seguir
els individus que formen part d'una peça de
teatre, cinema, o programa televisiu. De la mateixa manera, com script s'identifica la persona que s'encarrega d'assistir al director durant
el rodatge d'una pel·lícula, per tal d'anotar tots
els detalls de les escenes que es va prenent.
L'script és un text escrit detalladament per als actors
i presentadors, que conté tota la informació sobre
l'espectacle, específicament: diàlegs dels personatges, descripcions tècniques sobre l'escenari i el
comportament dels actors en diferents moments.
En tipografia, script és un tipus de lletra que es caracteritza per la seva escriptura, en forma de cursiva a mà.
Etimològicament, el terme script és una reducció de la paraula anglesa "manuscript"
que significa "manuscrit" o "escrit a mà".
Script en informàtica:
L’script és un document que conté instruccions,
escrites en codis de programació. L’script és un
llenguatge de programació que executa diverses
funcions a l’interior d’un programa de computador.
Els scripts s’encarreguen de complir les següents
funcions: Combinar components, Interactuar amb
el sistema operatiu o amb l’usuari, Controlar un determinat programa o aplicació,Configura o instal·lar
sistemes operacionals, especialment en els jocs,
s’usa per controlar les accions dels personatges.
Alguns llenguatges de programació, usada com
script són: ActionScript, Javascript, Lua, PHP,
Python, shellscript, Ruby, VBScript.
Què significa un script ?

Portada: Manuscrit de Joan Carbó, primera plana del parte oficial de la caiguda de Ripoll adreçat al
Capità General de Catalunya.
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Script és una revista digital, no la imprimiu ni la busqueu en paper. Tot allò digital és inherent als nostres
temps i és una bona manera de revaloritzar els documents i el patrimoni cultural... i a més a més, és
més barat i ecològica.
L’Associació Palimpsest, Cultura i Tecnologia, som un grup de persones que volem generar i gestionar
projectes culturals que sumin a la divulgació de la documentació patrimonial les tecnologies emergents.
La nostra és una recerca rigorosa, ens documentem, treballem fons documentals d'arxius,
d'hemeroteques, de biblioteques digitals, fons digitalitzats d'universitats, i respectem i citem sempre
les fonts, però som poc acadèmics en la nostra manera d’imaginar i publicar els projectes. Volem aportar una visió crítica del nostre passat i present i, perquè no, una mica de sentit de l’humor.
Les nostres eines són digitals: tractament d’imatge, objectes 3D, xarxes socials, capes de realitat augmentada, mapes i itineraris, geoposicionament... són tecnologies al servei del nostre patrimoni cultural
i del coneixement del present.
Associació Palimpsest
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1.-Hi ha una quarta bíblia procedent de Ripoll?

Pàgines miniades del llibre dels Reis de la Bíblia , escrita en hebreu, escriptura semi-cursiva sefardí. Adjudicades a Jacob ben Joseph de Ripoll, últim quart del segle XIV, 1384, 13751399 provinent de Solsona. Actualment dipositades a la British Library King's Collection. UK.
El Tanaj ( també escrit Tanakh, Tanach o Tenak), la Bíblia hebrea es el conjunt de vint-i-quatre llibres
canònics dins el judaísme. Es divideix en tres grans parts: la Torá (Llei), els Nevi'im (Profetes) i els
Ketuvim (Escrits). El llibre dels reis (melajim), és un dels llibres integrants de Nevi'im o dels Profetes.
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Traces de la comunitat jueva a Ripoll
Notes S., Tomàs Raguer (Tesaurus lletra C) sobre el Fossar dels jueus
= o camp dels jueus
Cap notícia he pogut trobar dels jueus d'aquesta vila sinó
aquesta. A principis de segle XVII (la primera
vegada que'l
trobo) era un camp conreat però amb el nom de cementiri dels jueus, que denota el seu origen, ha perdurat fins ara.
La primera notícia l'he trobada en un llebador de Sant Pere (C-7
pag 9) “19 (març) fa Rafel de .. serraller de la present vila per un
camp te prop del pont de la fusta a la ma esquerra quan se va a
Ribes lo qual camp li fonch donat en dot y se diu lo sementiri dels
juheus vint y cinc sous es ver non los paga Antich Mourell teixidor.
Pels anys de 1648 a 58 aquest camp era propietat del notari Francesch Companyó com se veu en plet a la comunitat de St. Pere, per
qüestió d'un censal ( lletra T n78 plech III- ASP) y el camp està molt
ben limitat. “ Una peça de terra detinguda de tres jornals poch mes
o menos anomenada lo camp dels jueus situada dins la parroquia
de Ripoll sobre el pont de l afusta y Rech del Corral com ha fronta
de las dos parts ab lo dit Rech de altre part ab terras lo cami Real
y de altre part ab terras del mas Surribes” A la fecha del plet 1673
era propietat de Sebastià Molinou sabater (mateix T 78 y r. 138).
En un plet de 1755 entre cabiscol del monestir y alguns pagesos
per qüestió del delme del blat de moro y consta el terreno hont tenia dit a delmar del cabiscol qual terreno llinda a sol ixent ab lo torrent “vulgarmente nombrado del Pont de la fusta alias dels Xacons”.
En l'inventari dels bens de la farmacia Rager y Dou de Pellicer fet pel seu fill En Peix Pellicer y Pagés en 1873 ( m'ha facilitada copia autentica Fraco Graells) hi consta el martinet del Sant y
diu ser en “el termino de esta villa y pago llamado La Creu de Corral con un huerto y demás tierras cultivas e yermas anexas, conocidas las primeras con el nombre de Camp o Fossar dels jueus”.
Notes de Sr. D. Tomàs Raguer sobre el llibre de Carles Rahola “Els jueus
a Catalunya”, fragment del capítol VII Emplaçament de la jueria Gironina:
“ La jueria gironina mereix, per la seva importància i renom capítol apart.
Sembla que la primera notícia que s'en coneix era un document de
l'any 983, que es conservaria a l'arxiu de Ripoll, del qual s'inferia que el
comte beneficiari de Besalú havia adquirit dels jueus l'al·lodi anomenat
judaiquer, del comtat de Besalú i establerts els dits hebreus a Girona”.
Els jueus a les terres catalanes fins al 1492. Andreu Lascorz
Hi va haver comunitats jueves a Perpinyà, Cotlliure, Peralada, Vilafranca
de Conflent, Figueres, Besalú, Ripoll, Camprodon, Pals, Girona, Torroella
de Montgrí, Castelló d’Empúries, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Berga,
Vic, Solsona, Cardona, Camarasa, Agramunt, Moià, Manresa, Balaguer, Cervera, Tàrrega, Vilafranca del Penedès, Granollers, Sabadell,
Barcelona, Fraga, Tortosa, Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Valls, l’Aleixar, Falset, Reus, Prades, Morella, Sant Mateu, Castelló de la Plana, Figueroles, Onda, Vila-real, Borriana, Sogorb, Sagunt,
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Bocairent, Alcoi, Cocentaina, Alacant, Elx, Oriola, Maó, Inca, Palma… I
en indrets tan lligats a la nostra història com ara Montpeller o Montsó.
....
El segle XIII va esdevenir l’edat d’or per als jueus catalans, que van
arribar a representar entre 2 i el 4% del total de la població.
Jueus a Manresa. Joaquim Sarret i Arbós
A la ciutat de Manresa es documentà el primer jueu cap a l'any 1274.
De fet és durant la segona meitat del segle XIII, quan els jueus, dits
"catalans", apareixen en la documentació i per tant podem afirmar
amb rigor històric la seva presencia real al nostre país. Per exemple a Vilafranca del Penedès i Tarragona la presència de jueus comença l'any 1257; a Puigcerdà, el 1260; a Cervera i Montblanc, el
1261; a Balaguer, el 1263; a Vic, el 1266; a Santa Coloma de Queralt, el 1272 i a Camprodon i Agramunt el 1273. L’aljama de la ciutat de Manresa –segons l'historiador Albert Benet– es formà per la
immigració de jueus d’altres comunitats de Catalunya, i s’ha documentat que vingueren de Barcelona, Berga, Cardona, Granollers, Vic,
Ripoll, Vilafranca, Camprodon, Besalú o fins i tot de Montpeller, que
en aquells anys formava part del patrimoni comtal del rei Jaume I.

Aquestes notes semblen establir clarament l'existència d'una comunitat jueva a Ripoll...

Més informació sobre la Comunitat jueva de Ripoll
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2.- Retrofotografia
Seguint amb la voluntat de fer present el passat, (sumant al camí marcat per les rutes) a través d'imatges d'arxiu hem endegat conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Ripollès un nou
projecte: és tracta de la retrofotografia. Un projecte basat en imatges antigues situades sobre el mateix lloc en la actualitat. Podríem definir la retrofotografia com un palimpsest
fotogràfic, una invocació al passat, una esgarrapada al tel de la realitat per fer més viva la memòria.
“Hi ha altres mons, però són en aquest”, Paul Éluard.

L’actual túnel del ferrocarril de la línia de Puigcerdà sota una imatge de 1913, anant a la cursa de braus
per la festa major passant per davant el túnel del Transpirinenc en construcció.

L’actual Arxiu Comarcal del Ripollès sota una imatge de l’Hospital municipal datada entre 1877 i 1885.
7

3.- El 180 aniversari de la caiguda i destrucció de
Ripoll el 27 de maig de 1839
Propostes pels 180 anys del 27 de maig (1839-2019)
El 27 de maig d’enguany s’acompleixen 180 anys del setge i destrucció de Ripoll per les tropes carlines
el 1839. No hauria de ser una efemèride qualsevol i per això des de l’Associació Palimpsest ja vam
iniciar fa dos anys un treball per encàrrec de l’Arxiu Comarcal del Ripollès ,sobre aquells fets que ens
ha dut a publicar diverses propostes. Des de una proposta didàctica per a alumnes de secundària,
que ja han realitzat diversos grups de 4t d’ESO, a un còmic per a infants o un estudi sobre la muralla
de Ripoll i diversos recursos addicionals més.

Les eines principals han estat els documents de l’època que es guarden a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, el relat d’Eudald Mirapeix o els partes militars del capità Joan Carbó. A través d’aquestes i altres
fonts primàries, com el relat de l’intendent carlí Gaspar Díaz de Labandero, hem elaborat un diari del
setge i una biografia del capità Carbó i les seves gestes militars.

Tres mirades sobre el setge

El setge dia a dia
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Biografia capità Joan Carbó

La proposta didàctica parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina didàctica per a fomentar la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels fets de maig de 1839. En diversos grups
han d’assumir un personatge i posar-se en la seva pell per entendre les seves motivacions i com va
prendre partit per un bàndol o altre.

Unitat didàctica
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Els alumnes hauran de poder distingir les fonts primàries de les secundàries i també saber llegir i interpretar plànols històrics de Ripoll. L’activitat també inclou una visita a l’Arxiu i al centre de Ripoll per
reconèixer els escenaris del setge a través de les seves restes actuals, per afegir elements lúdics a la
visita els alumnes faran una cerca d’objectes de l’època en 3D que hauran de caçar amb l’smartphone
i una aplicació de Realitat augmentada. Aquestes experiències i propostes van ser presentades a les
Sisenes Jornades Educació i Arxius conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Ripollès.

Per als més alumnes de primària, hem elaborat una historieta gràfica que explica els mateixos fets de
manera més planera a través de dos personatges, en Carbonet i en Carlinàs.

Historieta gràfica
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Aquesta immersió al segle XIX ens va dur a organitzar lectures dramatitzades, amb la col·laboració
del grup de teatre Marià Font, o un dinar temàtic a l’Aula d’Hostaleria amb plats sorgits del receptari
d’Agustí Cavalleria (Casa Budallés, Arxiu Comarcal) per afegir una experiència sensorial i gastronòmica
al coneixement de l’època.
Associació Palimpsest

Textos

Àpat
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4. - Receptaris
Aquest és el text que vàrem proposar per la convocatoria a un àpat del segle XIX ara fa un any:
“Acostant-se la celebració dels fets del 27 de maig i seguint el fil iniciat el camp de treball de l’estiu del
2017, l’Associació Palimpsest conjuntament amb l’Arxiu Comarcal del Ripollès i l’Aula d’Hostaleria del
Ripollès proposa un dinar estil segle XIX amb un menú fet amb plats d’època que surten directament
del Receptari d’Agustí Cavalleria, testimoni del setge de Ripoll, notari i cronista, lligat al casal de Can
Budallès per matrimoni. El manuscrit es conserva a l’Arxiu Comarcal del Ripollès”.
Agustí Cavalleria i Deop, neix el 13 de desembre de 1830 i mora el 22 d’agost de 1885 de còlera.
Advocat i notari ens deixa testimoni en primera persona de l’entrada a Ripoll de les tropes carlines el
27 de maig de 1839.
L’origen familiar es remunta a Itàlia, d’allà passen al Rosselló, a Cerdanya, Campdevànol i finalment a
Ripoll. La família es dedica a la industria del ferro fins al 1810, que Francisco de Asís Cavalleria i Romeu
deixa l’ofici ancestral per esdevenir botiguer de teles, i emparenta amb la família Jordana. El seu fill
Francisco de Asís Cavalleria i Jordana esdevé farmacèutic, com també el pare d’Agustí. Membre de la
burgesia ripollesa, es casa amb Josefa Budallés i Deop el 1857.
Agustí Cavalleria i Deop era oncle d’Eusebi de Budallés Gumbau, mort el 1939, pare de Consuelo Budallés Surroca. El 1951 mora a Barcelona l’últim descendent de la nissaga Cavalleria.
La casa dels Cavalleria estava situada al carrer del Valls o Trinitat, al número 39.

Receptari d’Agustí Cavalleria i Budallès
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Les receptes del claustre, que a continuació presentem, formen part del seguit d’articles web publicats
al lloc de l’Associació Palimpsest sota el nom de “El claustre de Santa Maria de Ripoll. Les pedres expliquen les històries que els teus ulls dibuixen”. Aquesta sèrie d’articles fan un recorregut cronològic
per diferents històries inspirades en els capitells i les impostes del claustre de Santa Maria, que a la
vegada es converteix en un recorregut per la història del monestir de Ripoll i de Catalunya des del segle
XII fins a la seva destrucció a partir de 1835.
Cada article web aporta pistes històriques que permeten contextualitzar les imatges dels capitells i un
moment diferent de la història del monestir, els textos són sempre fonts primàries o secundàries sense
cap modificació però els lligams establerts són sempre imaginatius i creatius. A aquestes pistes contextuals s’hi afegeixen les receptes amb la finalitat de proposar una experiència gastronòmica adient a
cada moment històric. A cada història li correspon una recepta.
Recollides aïlladament configuran el receptari que ara presentem.

Les receptes del claustre
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