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Camins cap a l'error. D'herois i altres afers.

Durant	la	primera	guerra	carlina	hi	ha	dos	cognoms	i	quatre	personat-
ges	que	s'entrellacen	dins	els	mateixos	fets	i	en	el	mateix	territori:	Car-
bó	i	Dachs.
Dos	comandants	d'armes	de	Ripoll	i	dos	militars:	un	capitost	carlí	i	un		
militar	lliberal.
Fem	un	repàs	a	les	dades	de	què	disposem:

Joan	Carbó	(alies	Fises)	defensor	d'Olot	que	posteriorment	seria	co-
mandant	d'armes	de	Ripoll	en	substitució	d'Eudald	Dachs.

1835
La	milícia	nacional	es	anomenada	“els	blaus”.
Document de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

“ A últimos de agosto se dejó caer sobre Olot, a la que puso sitio. Codicia-
ban los carlistas catalanes tanto esta villa como los vizcaínos Bilbao.
Resuelta empezó la villa a defenderse hasta el último trance: era su coman-
dante de armas D. Juan Fabregas, militar valiente, que no solo defendia la 
villa sino que practicaba muy a menudo salidas en todas direcciones, es-
carmentando a los que se acercaban demasiado. Después de haber estable-
cido la línea de circunvalación, Guergué le intimó la rendición por cuatro 
veces consecutivas sin que a ninguna contestase Fabregas, aguardando la 
hora del combate, a pesar de que para hacer frente a los 1000 hombres que 
le tenían sitiado no contaban mas que con 400 nacionales, 70 soldados de 
América y los caballos del infante.”
La guerra de Catalunya. Eduardo Chao, – 1847

Quan s’especifica el personal al qual estava confiada la defensa de la vila, 
trobem “ ... a la puerta de la Virgen del Portal al cargo del capitán D. To-
más Coll; esta puerta y puntos contiguos al inmediato del subteniente D. 
Juan Carbó...”
El dia 7 ” ...salió el subteniente Carbó con 25 nacionales , y por la otra falda 

http://skind2.com/27_maig/setge/Joan_Carb%C3%B3_comandant_darmes.pdf
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el capitán Calvo al frente de 25 soldados de américa, y el sargento Serra al 
de 5 nacionales y envistiendo al son de ataque que mandaba el comandan-
te de armas, los fueron desalojando del barrio de San Bernardo, capilla de 
San Francisco, del espresado reducto, y de toda aquella falda....”
El dia 9 “... los enemigos de la parte de San Cristobal fueron embestidos por 
Roure, Carbó, Coll y otros valientes que volaron tras ellos, y persiguieron 
hasta la opuesta falda de Batet, para donde escaparon dejando muertos u 
arrastrando heridos...”
Relación de la heroica defensa de la villa de Olot, contra los ene-
migos del trono legítimo, y libertades patrias. 1835. D.J.P.

L’altra  Carbó era un coronel que comandava  una columna sota les ordres 
del Baró de Meer.
“El mateix va passar el 9 d’abril (1835) a Sant Quirze de Besora, que els 
cristins, ajudats per la columna del coronel Carbó, intentaven fortificar. 
Joan Savalls, Puig i Cavalleria, que eren els encarregats del bloqueig, amb 
l’ajuda de Segarra, Brujó i Zorrilla van derrotar Carbó i el van obligar a 
refugiar-se a Vic.”
La primera guerra carlina a Catalunya: Història militar i política. 
Josep Maria Mundet. Abadia de Montserrat, 1990.

“Nos acaban de noticiar que el benemérito y bizarro brigadier don Jaime 
Carbó con su divsión ha obtenido una completa victoria en la Plana de 
Vich, habiendo derrotado á la facción; pues han quedadosobre el campo 
de batalla pasados de 300 cadáveres, ha entrado á Vich 130 prisioneros, 
ha recogido sobre 600 fusiles, y un immenso botín. Los restos fugitivos son 
perseguidos en todas direciones con la vivacidad que conviene. Esta glorio-
sa acción no hay duda que influirá muchisimo para acabar de abatir la 
orgullosa osadía que tomara la facción catalana.
Los verdaderos patriotas y todas las gentes mas notables rebosan de con-
tento al ver el modo con que obra el antiguo gobernador de esta ciudad, 
Carbó, cuyas prendas recuerdan con afecto.”
El Español nº 723. Madrid, miercoles 25 de octubre de 1837.
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“S. E. y otra en la brigada de esta: America en dos ó tres mitades, ídem: Má-
laga ídem ídem: Zamora idem ídem: Carbó (el brigadier ) comandante de 
esta provincia y de la brigada de la misma, que constará de mas de tres mil 
infantes y cien caballos con dos piezas. El otro Carbó (a) Trisa, comandante 
de armas de S. Juan y capitán efectivo de Francos, mientras va propuesto 
á S. M. para capitán de ejercito.”
El Constitucional, nº39. Madrid viernes 8 de setiembre de 1837

“Excmo. Sr.: A las ocho de la mañana de este dia he emprendido mi mar-
cha desde S. Juan de las Abadesas para caer sobre Ripoll, haciendo bajas 
la división del general D. Jaime Carbó por las posiciones que dominan la 
izquierda del Ter hásta la hermita de S. Bartolomé, mientras yo seguía el 
camino ordinario por la derecha de aquel rio con las divisiones vanguardia 
y segunda, marchando todos á la misma altura.” 
El guardia nacional. Nº 832, martes 20 marzo de 1838

“S. E. en el tránsito ha inspeccionado la fortificación de Vallfogona que ya 
está bastante adelantada. El general Carbó está encargado de protejerla al 
tiempo que conduce los convoyes de Olot á Ripoll”
El correo nacional , nº 53. Madrid lunes 9 de abril de 1838.

Un	altre	dels	cognoms	que	tenen	que	veure	amb	Ripoll	i	les	guerres	car-
lines és Dachs.
Eudald	Dachs	era	comandant		d'armes	de	Ripoll	durant	els	fets	de	1835	
que	van	desembocar	en		la	crema	del	monestir:

Comunicat	d’Eudald	Dachs,	Comandant	d’armes,	dirigit	a	Manuel	Llau-
der, Capità General de Catalunya.
“Fechado en Ripoll el 9 de agosto de 1835, da cuenta detallada del motín 
producido en las tropas isabelinas, “dirigiendo sus esfuerzos contra el Mo-
nasterio de Benedictinos habiéndolo incendiado y asesinado en el acto a 
tres personas que había en el mismo”. Dachs considera “urgentísimo se 
sirva V. E. disponer acudan fuerzas de otros puntos para sostener el orden 
que a estas horas continúa turbado”. 4 p. 20x14,5 cm.”
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Document	trobat	en	venda	a	la	xarxa.

La verdaderia historia de la destrucción del monasterio de Ripoll

i	sota	el	setge	d'Urbiztondo:

“...	 	bajo	esta	equivocada	 inteligencia	a	 la	mañana	siguiente	envío	un	
parlamentario	con	el	objeto	de	que	se	permitiese	enterrar	los	muertos	y	
que	se	respetase	la	vida	a	los	prisioneros,	proponiendo	un	canje;	el	jefe	
que	mandaba	la	guarnición	de	Ripoll	(nota	344:	Lo	era	don	Eudaldo	Da-
chs,	teniente	coronel	graduado	posesor	del	manso	Dachs	de	las	Llosas)		

http://skind2.com/scripts/destruccion_del_monasterio_de_Ripoll.pdf
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tuvo	el	candor	y	la	sencillez	de	confesar	que	no	tenía	ningún	prisionero	
y	permitió	facilitó	retirar	los	cadáveres	que	yacían	al	pie	de	las	mura-
llas,	esta	operación	la	comunicación	de	sitiadores	y	sitiados,	estos	nada	
sabían	de	lo	que	pasaba	fuera,	deseando	adquirir		alguna	noticia,	entre	
unos	y	otros	había	varios	conocidos,	los	sitiadores	ponderaron	sus	fuer-
zas...”

Eudald Mirapeix i Illa. Crónica de la villa y monasterio de Ripoll. 
Història i memòria. Introducció i edició: Antoni Llagostera Fer-
nández.

Domingo	11	de	Junio	de	1837
Gerona 8 de junio de 1837.— Jaime de Burgués.
El Sr. Gobernador de esta plaza ha recibido del comandante de armas de 
Ripoll el oficio siguiente:
Comandancia de armas de Ripoll. — El 1º del actual, Caballería pasó des-
de Campdevanol á la Pobla á las once de la noche, haciendo marchar tres 
compañías se cree que hacia Castellar. El 2 Caballería se fué hacia Castells, 
de donde pasó á Borradá; las tres compañías han estado estos dias en Ribas, 
Nevá, Planolas, Dorria, etc. Hoy han bajado á Campdevanol, y me avisan 
que Caballeria ha llegado á Sau Jaime; Savalls, según noticias , esta en 
Alpens, y en Borradá hay otros.
Parece cierto que en las inmediaciones de Gironella ha habido una acción 
con el Sr. Brigadier Osorio: los carlistas, dicen unos que han hecho cien sol-
dados prisioneros, pero otros que es al contrario: casi todos confiesan que 
han tenido más perdida que las tropas y esto es lo más probable, porque 
tengo noticias que han tenido aquellos unos 400 heridos de los que habian 
llegado á Borradá cerca de 200; y esto lo confirma, el que sacan de San Jai-
me efectos que esconden en los bosques y cuebas. Creo tendremos otra vez 
los facciosos por estos alrededores, porque cruzan varias partidas lo que 
hace dificilísimo el hacer pasar las comunicaciones.
De los navarros nada sé, aunque los carlistas en Campdevauol dicen que 
ya no vienen. Dios guarde etc. — Ripoll 6 de junio de 1837. — Eudaldo Da-
chs. — Señor Gobernador interino de Gerona.”
El Guardia Nacional nº 560
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Eudald	Dachs,	 tinent	coronel	graduat	posseïdor	del	mas	Dachs	de	 les	
Lloses	apareix	a	la	llista	d'electors	per	Ripoll	de	1844	i	de	1847.	
El	1874	apareix	en	un	document:	
“Debitorio por Eudaldo Dachs de Las Llosas á Isidro Batlle de Vallespirans. 
Manso Franquesa sito en dicho pueblode Vallespirans cuyos linderos y es-
tension no se espresan folio 9 de id.”
BOPG. Viernes 3 de Julio de 1874.  nº 79

I	aquí	poden	començar	les	confusions	amb	el	Dachs	capitost	carlí	:

“El 18 de març (1837) es va perdre Ripoll. Segarra havia nomenat gover-
nador de la plaça el comandant graduat de coronel Agustí Dachs. Ripoll 
s’havia quedat sense fortificacions el dia que, seguint la política carlina en 
aquesta qüestió, Urbiztondo havia ordenat l’enderroc de les que hi havia. 
Com que es temia un atac imminent, es van reconstruir a correcuita algu-
nes defenses, per quan Meer va arribar davant la vila, Dachs va ordenar 
la retirada sense fer cap resistencia. Meer es va afanyar a reconstruir les 
fortificacions.”
La primera guerra carlina a Catalunya: Història militar i política. 
Josep Maria Mundet. Abadia de Montserrat, 1990.

“Doy parte a VE des del día once hasta la fecha se halla esta Villa en es-
tado de sitio por todas direcciones sin poder trabajar los campos no correr 
los Caminos por el socorro de dicha Villa. Hoy día de la fecha a las tres de 
la tarde han tenido la perfidiosa osadía de atacarnos rigurosamente por 
diferentes puntos los mismos facciosos que formaban el cordón en núme-
ro de ocho cientos hombres con veinte caballos capitaneados por Boquica, 
Agustin Dachs, y Pablo Escorsell intimándome la rendición: lo que acom-
paño su respuesta fuego, fuego gritando , vencer o morir al momento se 
tocó a rebato para reunir la fuerza de mi mando y después de ocupados 
los principales puntos de nuestra fortificación y de un riguroso fuego salió 
parte de la compañía al mando del teniente Dn José Agell para atacarlos 
rabiosamente a la bayoneta que ellos estaban incendiando y robando las 
casas de los extremos de los arrabales, y después de un furioso combate que 
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duro hasta las seis y media de la tarde, tuvieron cobardemente que huir, 
recogiéndose por las Casas de Campo muy cercanas; Nuestros valerosos é 
infatigables Voluntarios Nacionales y demás gente de la Población después 
de grandes fatigas corrieron para el socorro de lo incendiado, visto lo dicho 
y por la obscuridad de la noche mande retirar, dejando partidas por dife-
rentes puntos de los arrabales, para y con su salvaguardia y ánimo de em-
pezar el fuego. El día siguiente visto el sr Capitán Boquica el gran número 
de heridos que le llevaban en su presencia marcharon con la obscuridad 
de la noche por el Pueblo de Granera dejando en su campamento una infi-
nidad de fuegos. El día siguiente la serenidad del día aliaron seis muertos 
y un caballo dos fusiles, morrales, mantas y otros equipajes sin contar los 
que ellos enterraron pues se sabe que se llevaron de las mismas casas de 
campo de donde ellos estaban reunidos los instrumentos necesarios para 
enterrar los muertos, por varias partes sabemos de cierto se llevaban vein-
te heridos sin haber los demás de nuestra parte no hemos tenido perdida 
alguna solo un Nacional contuso. Visto que este punto esta tan perseguido 
y ha molestado de los rebeldes pido a VE con unión del Sn Ayuntamiento 
y demás de dicha villa tenga a bien dirigirnos una fuerza combatible para 
poder trabajar los campos transitar los Caminos, que es cuando le pedimos 
Justicia a que esperamos de VE Sn Lorenzo Saball a los de Abril 1837.
Capitán y Ayuntamiento de Sn Lorenzo”
Arxiu Històric Municipal de Sant Llorenç Savall

“Ejército de Cataluña —Estado mayor—Relación de los individuos de las 
filas carlistas que han sido fusilados en Gerona el 16 de Abril de 1844. 
Agustín Dachs, edad 48 años, natural de Palmerola, coronel graduado, pri-
mer comandante del batallón de infantería numero 18.”
Gaceta de Madrid. 23 Abril 1844
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Reflexions sobre el setge de 1839

"Dóna'm un heroi i t'escriuré una   tragèdia"
Scott	Fitgerald	(Suau	és	la	nit)

Si	hi	ha	una	circumstància	on	aquestes	paraules	de	Scott	Fitgerald	són	
especialment	adients,	són	els	fets	que	van	portar	a	la	destrucció	de	Ri-
poll	el	1839.

Fem un petit repàs històric:

1837. Setge de Ripoll per part d’Urbiztondo:

Els fets:
1.- “hora marcada para verificar el proyecto.» Después de un rato de silencio 
repusieron los comisionados. «Nunca podrá V. E. acreditar el alto concepto 
que nos merece como ejercitando en este caso un rasgo de clemencia con-
descendiendo a lo menos por 24 horas y bajo cuyo concepto hemos admi-
tido la responsabilidad de nuestro delicado encargo.» Sin dejarle proseguir 
levantase Urbiztondo repentinamente y fingiendo mayor encolerizamiento 
repuso: «Está decidido , a las ocho, ó perecen sin excepción de personas ni 
opiniones; y haga V. presente a los obstinados me es sensible en dicho tran-
ce no poder contener a los voluntarios para entresacarlos y que solo fueran 
los paganos.» Dejaron de insistir limitando la súplica a que se suspendiese 
el fuego hasta que contestaran las autoridades, y accediendo el general a 
tan razonable exigencia le dijo : «La humanidad obliga a evitar semejantes 
espectáculos, y para que en ningún tiempo se me culpe de los horrores que 
se preparan, sepan VV. que de las autoridades depende el preverlos, y según 
su resolución serán los resultados.»
Urbiztondo en fin se valió de cuantas exterioridades y ardides suelen em-
plearse en casos semejantes para amedrentar a su contrario, y lo hizo con 
buen efecto y oportunamente. Era el anochecer cuando se le presentó un 
confidente de los sitiados en observación del barón de Meer o cualquiera 
otra columna, con el parte de que aquel general instruido de los apuros de 
la guarnición venia en su socorro y debía pernoctar aquella misma noche 
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en Olot a cinco leguas de Ripoll. No le quedó duda de la certeza de esta 
noticia, al verla confirmada en seguida por un parte de Sobrevías. Los mo-
mentos eran, pues, urgentes para acelerar las negociaciones con los sitia-
dos, a quienes procuró cerrar herméticamente todas las comunicaciones. 
Sus medidas fueron eficaces porque la guarnición ignorando la situación 
de Meer y el verdadero estado del sitiador, ofreció rendirse bajo las mismas 
condiciones de la capitulación de Berga, con la diferencia de salir armada, 
a lo que Urbiztondo no accedió. Una hora antes de amanecer era la se-
ñalada para posesionarse de la plaza; y la inquietud consiguiente a tales 
circunstancias vino a aumentarse con la noticia enviada por el Muchacho 
de que al romper el alba saldría Meer de Olot para estar a las 11 de la ma-
ñana en Ripoll. Pero al fin tocó al término de sus miras y afanes: al romper 
el día 27 entró en la población a la cabeza de los expedicionarios cogiendo 
por fruto inmediato 700 fusiles, 150 correajes y cananas, 22,000 cartuchos 
encajonados, 8,000 sueltos, 2 mosquetes y varios otros efectos de guerra 
y vi-veres, no poco convenientes para su gente. Los capitulados fueron el 
gobernador, 5 oficiales, 150 soldados y 80 milicianos nacionales que con la 
debida consideración fueron trasladados inmediatamente a Francia según 
se había estipulado. Ripoll tampoco sufrió ningún otro desmán, sino quiere 
tenerse por tal la demolición de sus fortificaciones antes de la llegada del 
Barón , porque no era allí donde proyectaba oponerse a sus planes. El afor-
tunado éxito de esta operación contra la cual militaban de su parte”
La guerra de Cataluña, Eduardo Chao – 1847

Urbiztondo amb el poc temps que va passar a Ripoll la destrucció de què 
parla es devia reduir a l’enderroc o crema dels matacans o lladroneres que 
segurament orlaven les muralles. I pel poc temps que  trigaria de Meer en 
refer-les.
Una notícia que  més tard es va demostrar errònia però que demostra 
l’ambient del moment va ser
“Parece que el barón de Meer, á quien se presentó en Olot el comandante 
de armas de Ripoll, mandó fusilar á este por su vergonzosa capitulación. 
Añádase que lo propio ha hecho con algunos individuos del Ayuntamiento 
de Ripoll.”
El Constitucional. Jueves 3 de agosto de 1837, nº 3.
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1837. Setge de Sant Joan de les Abadesses per part d'Urbiztondo:

2.- OLOT 29 de juliol. (1837)
“Después de la rendición de Ripoll se dirijió Urbistondo á S.Juan las Abade-
sas en donde puso sitio, pero su comandante de armas capitán de nacionales 
de esta villa, el intrépido don Juan Carbó, lo recibió á balazos haciéndole 
ver que S. Juan, á pesar de no contar mas que 150 defensores no imitaría 
nunca el vergonzoso egemplo de Ripoll. 
Parece que los que intimaron la rendición á Carbó en nombre de Urbis-
tondo, fueron el capitán de nacionales de Ripoll, nombrado Gafallops y un 
tal Molas, teniente de los de Vallfogona, quienes manifestando antes unas 
opiniones muy exaltadas han prostituido sus uniformes pasandose a la 
facción.
No podemos menos de ponderar la del Carbó quien á estas horas está to-
davía resistiendo á las fuerzas rebeldes, y ha enviado un recado á nuestro 
comandante de armas que antes de rendirse se sepultará entre las ruinas 
de la población.
El barón Meer con su división entró en esta al anochecer de anteayer, y 
después de haber dejado una regular fuerza para defender esta populosa 
villa ha marchado esta mañana con dirección á S. Juan de las Abadesas 
para socorrer  á sus valientes defensores , y á esta hora que son las 10 de la  
mañana se oye un vivo fuego hacia la montaña de Capsacosta á unas tres 
horas de esta villa. Veremos si  dará otr dia de gloria a nuestras armas.” 
(Cor. Del Vapor)
Diario Constitucional de Palma, nº 39. martes 8 de agosto de 1837
El Español nº 649. Madrid sábado 12 de agosto de 1837

3.- El	comportament	del	Governador	de	la	plaça	va	ser	qualificat	de	traï-
ció...
Joaquim Boixés (La Destrucció de Ripoll al 1839: el Ripollès en la 
primera Guerra Carlina, 1995) 
 
Destitució	 comandant	 d’armes	 Eudald	 Dachs,	 el	 1838,	 	 que	 en	 notes	
d’Eudald	Mirapeix	en	la	transcripció	del	Dr.	Tomás	Raguer	era	posesor	
del	Manso	Dachs	en	Les	Lloses.
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Eudald Mirapeix i Illa: “Crónica de la villa y monasterio de Ri-
poll” Història i memòria. Introducció i edició: Antoni Llagostera 
Fernández. 
(pag.	228,	Eudaldo	Dachs	teniente	coronel	-	nota	344,	graduado	posesor	
del manso Dachs de les Lloses

Després d’això Ripoll volia contractar un heroi, i contracten l’heroi d’Olot 
i de Sant Joan de les Abadesses: nomenant  Joan Carbó com a comandant 
d’armes. 
Nomenament de Joan Carbó com a comandant d’armes. (1838)

“En la villa de Ripoll á los diez y nueve días del  mes de Marzo del año 
mil ocho cientos treinta y ocho y reunidos los Sres.... en las casas Consis-
toriales del comun de la misma villa, yo el infraescrito Secº, nombrado por 
el comandante de armas de ella por autorización del Eximo Sor. Capitán 
general de este ....
De cuyos favorables antecedentes é acrditado zelo me prometo los mayores 
resultados de Ves = Ripoll diez y seis de Marzo de mil ochocientos treinta y 
ocho  Juan Carbó = Inmediatamente se quedará enterado y habiendo pro-
metido su puntual cumplimiento en desmpeño de sus respectivos destinos, 
....”
( Acta municipal de l’Ajuntament de Ripoll del 19 de març de 1838, Ar-
xiu Comarcal del Ripollès)

“Un cop acabades les obres de defensa (dirigides pel baró de Meer), va 
quedar a Ripoll una guarnició de 500 homes, sota les ordres del coman-
dant d’Armes , el capità Joan Carbó.”
La destrucció de Ripoll al 1839. El Ripollès en la primera guerra carli-
na, la vida ripollesa en la primera meitat del segle XIXè: El monument 
i la Festa del 27 de Maig. Joaquim Boixés
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4.-	1839,	setge	de	Ripoll	per	part	de	les	tropes	carlines	comandades	pel	
comte	d'Espagnac.
Després	de	set		dies	de	suportar	el	setge	i,		
“.....los que estaban dentro no hacían más que prolongar la mortal angus-
tia en que les tenía sumidos la temeraria resistencia del comandante de 
armas don J. Carbó (Frisa) que no quería rendirse, siendo de todos punto 
infructuosos los ruegos y lágrimas de su misma esposa que se lo imploraba 
de rodillas en nombre de tantos como nos hallábamos en aquel sagrado re-
cinto. Cedió por último a las amenazas que se le hicieron de darle muerte 
para entrar después en una capitulación con los sitiadores a quienes veía-
mos ya arrimados a las paredes del templo, blandiendo el puñal homicida 
y amenazándonos de muerte, si no nos rendíamos a discreción”. 
Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop (Arxiu Comarcal 
del Ripollès) 

El	 que	 no	 devia	 entrar	 dins	 els	 càlculs	 del	 comandant	 d'armes	 	 Joan	
Carbó	és	que	aquells	pels	que	es	jugava	la	vida		trairien		els	seus	valors	
obligant-lo	a	rendir-se.
Agustí	Caballeria	escriu	les	seves	memòries	28	després	dels	fets	basant-
se	en	els	seus	records	d'infant,	suposo	que	també	en	les	converses	de	
taula	 on	 s'intueixen	 dins	 el	 relat	 els	 testimonis	 dels	 supervivents.	 La	
data	que	consta	a	l'inici	de	les	memòries	és	l'abril	de	1867,	com	una	emu-
lació	d'Eudald	Mirapeix	i	Illa.

El	resultat	fora	més	de	500	morts,	una	munió	de	ferits	i	la	destrucció	de	
la	vila.

“Rendido Ripoll y entregado al saqueo y a las llamas toda la guarnición y 
vecinos que se habían refugiado en la Iglesia de San Pedro; los eclesiásticos 
que se hallaban en la villa. en aquel día memorable y otros varios de sus 
moradores que pudieron salvarse del puñal asesino fueron conducidos pri-
sioneros a Berga; llegaron allí a las 11 de la mañana del día 30 del mes de 
Mayo, ( fiesta de Corpus) : fue aquel un día de doble júbilo y triunfo para 
Berga: 105 Oficiales, Sargentos y, Cabos de la guarnición de Ripoll fueron 
invitados a la hermita de Corbera depósito de los prisioneros de guerra de 
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la clase militar; otros fueron destinados a presidios cargándoles de grillos y 
cadenas; otros a varios fuertes constituidos para la defensa de Berga; siendo 
tratados con todo rigor haciéndoles trabajar a los armeros en la fábrica de 
armas con el grillete; a los paisanos en las obras de fortificación que iban 
levantando ocupando todos en los trabajos mas viles y gruesos;...”
“... presentaba Ripoll el cuadro más horroroso, lo que el fuego no podía 
consumir, lo destruían 200 Zapadores ocupados en segar los edificios para 
que se desplomasen, minaron y volaron los dos hermosos puentes cola-
terales, obra sólida y de antigua construcción, todo eran llamas, humo y 
desolación; la soldadesca salia cargada de ropa y efectos de Ripoll, la ma-
yor parte de los paisanos y labradores de los pueblos de la comarca iban 
con mulos y salían cargados. del botín de Ripoll, en todas las direcciones 
se veia un enjambre de personas de todos sexos cargadas de ricos despojos, 
mucho tiempo duró el incendio saqueo y destrucción, algunas casas que 
habían resistido por primera vez a la voracidad del incendio de las llamas 
se les pegaba fuego por segunda y tercera vez hasta quedar enteramente 
destruidas, más de medio año había ya transcurrido, la villa no presentaba 
más que un montón de escombros y todavía continuaba la destrucción y el 
saqueo  ...”
“Las mujeres que se hallaban en Ripol1 en el funesto día de su destrucción 
e incendio y que lograron sobrevivir de tanta catástrofe; sin piedad ni com-
pasión fueron expulsadas del país, insultadas, miradas con odios, tratadas 
con desprecio sin querer darles albergue ni quisiera rozarse con ellas para 
no comprometerse; anduvieron dispersas y errantes buscando asilo y pro-
tección en varios puntos fortificados, debiendo su subsistencia a la gene-
rosidad de varios hombres benéficos compadecidos de sus desgracias, y al 
parentesco y amistad.”
Saqueo, Destrucción e Incendio de Ripoll. Eudald Mirapeix i Ylla

Amb	el	que	no	comptaven	en	contractar	un	heroi	per	protegir	les	seves	
vides	i	hisendes	és	que	el	preu	el	pagarien	ells	precisament	amb	allò	que	
volien	protegir:	el	preu	seria	sang	i	destrucció.
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5.-		Reconstrucció	de	Ripoll	
A	partir	de	1840	comencen	a	tornar	famílies	i	s’inicia	la	reconstrucció	
de	la	vila.	El	Padró	de	1840	ens	parla	dels	primers	indrets	que	van	ser	
habilitats	per	reviure	Ripoll,	es	trobaven	a	la	zona	de	l’Almoina,	el	molí,	
el	Prat,	la	Farga	i	els	carrers	del	Valls,	Donya	Estasia,	la	Plaça	Nova	i	el	
Mercadal.	En	total	van	ser	111	famílies	les	que	van	començar	a	aixecar	
de	nou	el	poble	1840...901	veïns.
(Arxiu Comarcal del Ripollès)

Quin	preu	té	llogar	un	heroi?
Hagués	set	millor	per	Ripoll	rendir-se	com	el	1837?
Les	defenses	numantines	beneficien	a	les	poblacions?	O	només	servei-
xen	per	crear	herois?
El	preu	va	ser	excessiu	per	Ripoll,	no	serà	aquesta	la	raó	perquè	s'hagi	
esborrat	el	seu	nom	de	la	memòria	popular	com	una	acusació		muda		per	
la	seva	responsabilitat	en	la	destrucció	de	la	vila?	Any	rere	any	es	va	
anant	homenatjant	als	heroics	defensors	de	la	vila	fins	a	fer-ne	un	mo-
nument,	però	genèricament	sense	esmentar	al	comandant	d'armes	que	
n'era	el	cap,	i	quan	se	l'esmentava	era	només	una	signatura	al	peu	del	
comunicat	de	guerra	adreçat	al	Capità	General.
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El Cid i el monestir de Ripoll. El Palimpsest del 
Cid. 

Dos herois de la reconquesta

Rodrigo	Díaz	de	Vivar	(el	Cid)	noble	castellà,	cap	de	partida,	i	Ramon	
Berenguer	III	de	la	casa	comtal	de	Barcelona.

És	curiós	trobar	el	Cid	en	relació	al	monestir	de	Ripoll.	La	sorpresa	be	
al	llegir	el	“Cancionero	de	Ripoll.	Carmina	Rivipullensia.”	de	José	Luis	
Moralejo	 (Catedràtic	 de	 l'Universitat	 d'Oviedo)	 que	 desprès	 de	 glosar	
la	importància	cultural	del	monestir	de	Ripoll	i	de	ressaltar	com	a		úni-
ca	la	col·lecció	de	lírica	amorosa	mediolatina	d'origen	hispà	el	conjunt	
de		poemes	conservats	en	el	Manuscrit	74	conegut	com	a	Cançoner de 
Ripoll o Carmina Rivipullensia	en	una	nota	a	peu	de	pàgina	ens	desco-
breix		que	només	en	un	manuscrit	de	Ripoll	(París,	BN	5132)	es	conserva	
l'important Carmen Campidoctoris,	 la	primera	glorificació	 literària	del	
Cid,	potser		de	1094,	encara	en	vida	del	heroi.

Text	consultat:	Cancionero	de	Ripoll.	Carmina	Rivipullensia
Texto,	traducción	y	notas	de	Jose-Luis	Moralejo
Catedrático	de	la	Universidad	de	Oviedo
BOSCH,	casa	Editorial,	S.A.	(Barcelona)

Carmen Campidoctoris
Consta	 aquest	 poema	 sobre	 la	figura	històrica	del	Cid	de	 129	versos;	
originàriament	el	poema	va	haver	de	constar	de	160	versos,	ja	que	el	pa-
limpsest	parisenc	del	XIII	que	el	transmet	té	esborrada	la	seva	part	final	
amb	 indicis	d’haver	estat	escrita.	Són	un	total	de	 trenta-dues	estrofes	
de	quatre	versos.	Van	haver	de	ser	quaranta	les	estrofes	originàriament,	
a	deduir	de	l’esmentat	palimpsest	nº	5132	de	la	Biblioteca	Nacional	de	
París;	tal	palimpsest	procedeix	de	Ripoll,	on	va	existir	una	escola	poètica	
llatina	molt	rica	i	florent,	com	és	sabut,	entre	els	segles	IX	a	XIII.	El	poe-
ma	està	escrit	en	vida	del	Cid,	recollint	els	rumors	populars	que	sobre	
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ell	s’explicaven	i	aspectes	coneguts	pel	propi	autor;	però	a	més,	l’autor	
parla	com	si	hagués	conegut	personalment	a	l’heroi,	ja	que	descriu	amb	
familiaritat	al	Cid,	les	seves	armes	i	el	seu	cavall.
Hi	ha	tres	episodis	heroics	en	aquest	poema.	El	primer	va	esdevenir	en	
1060,	comptant	el	Cid	vint-anys,	es	tracta	d’un	duel	judicial	amb	el	nava-
rrès	Jimeno	Garcés,	el	nom	s’omet	en	el	poema.	Aquest	episodi	judicial	
es	va	ometre	en	el	poema	castellà	sobre	el	Cid.	El	segon	episodi	compte	
la	victòria	del	Cid	a	Cabra	sobre	el	comte	castellà	García	Ordoñez,	el	
nom	se	cita	en	el	poema.	Tal	fet	va	esdevenir	en	l’any	1080,	comptant	
quaranta-tres	d’edat	el	Cid.	El	relat	castellà	de	la	Crònica	dels	vint	Reis	
narra	també	la	contesa	entre	el	Cid	i	el	comte	castellà	García	Ordoñez	
a	Cabra.	El	tercer	episodi	tracta	de	la	guerra	entre	el	Cid	i	el	rei	moro	
de	Lleida	i	el	seu	aliat	Berenguer	Ramon	II	el	Fratricida,	germà	bessó	de	
Ramon	Berenguer	II,	Cap	d’Estop;	el	comte	Fratricida	va	ser	destronat	
pels	nobles,	els	qui	van	proclamar	comte	al	seu	nebot	Ramon	Berenguer	
III,	mentre	el	Fratricida	moria	en	l097	a	Palestina,	on	havia	anat	a	expiar	
el	seu	crim.	Aquests	fets	van	tenir	lloc	en	l’any	l090.	Tenia	el	Cid	cin-
quanta-tres	anys	durant	la	guerra	contra	el	rei	moro	de	Lleida	i	seixanta	
a	la	mort	del	comte	Fratricida.	Molts	han	ressaltat	el	paral·lelisme	en-
tre	el	llatí	Carme	Campidoctoris	i	el	Poema	del	Mio	Cid	castellà.	Però	
les	coincidències	narratives	són	mínimes,	encara	que	sí	que	és	cert	que	
aquests	tres	episodis	del	carmen	llatí	es	corresponen	amb	els	tres	cants	
del	poema	castellà:	el	desterrament	del	Cid,	els	casaments	de	les	seves	
filles	i	l’afront	de	Corpes.	Però	això	es	deu	a	una	qüestió	esquemàtica	
d’organització,	mentre	que	els	continguts,	difereixen	i	s’allunyen	en	vi-
sions	i	perspectives.	El	carmen	llatí	ens	ofereix	un	Cid	vist	des	de	Cata-
lunya,	en	vida	del	propi	heroi	i	amb	total	omissió	de	la	seva	joventut	i	
activitat	en	Vivar,	Burgos	i	Cardeña,	llocs	omesos	en	el	poema	llatí.	El	
poema	castellà	és	l’exaltació	de	Castella	a	través	del	seu	heroi	i	gairebé	
mig	segle	després	de	la	seva	mort,	ocorreguda	en	l099.
Va	haver	d’haver-hi	un	esdeveniment	important	que	motivés	la	compo-
sició	d’un	gran	poema	llatí,	precisament	en	honor	a	un	heroi	encara	viu,	
fet	infreqüent.	El	públic	ja	no	entenia	el	llatí	a	finals	de	segle	XI;	després	
no	es	tractava	de	difondre	les	seves	gestes,	a	 la	manera	joglaresca.	Es	
tractava	d’un	poema	que	intentava	embastar	amb	la	tradició	del	passat,	
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per	divulgar	la	fama	de	l’heroi	entre	una	elit	culta,	ja	d’àmbit	cortesà	o	
bé	de	mitjans	clericals.	Només	ells	eren	capaços	d’entendre	un	poema	
èpic	en	bon	estil	llatí	fa	nou-cents	anys;	després,	per	a	ells	va	haver	de	
ser	escrit:	per	clergues	i	cortesans.	Però,	¿quin	fet	important,	després	de	
1093,	hi	va	haver	en	la	vida	del	Cid	a	Catalunya,	que	propiciés	que	allí	
en	el	seu	honor	s’escrivís	tan	important	carmen	llatí?	Va	poder	ser	les	
noces	de	Maria	Rodríguez,	segona	filla	del	Cid,	amb	Ramon	Berenguer	
III	 (1082-1113),	 anomenat	 el	Gran	 en	 la	Història	 de	Catalunya	per	 la	
incorporació	al	seu	comtat	de	Besalú	i	Cerdanya,	la	restauració	de	Ta-
rragona	i	l’expedició	a	Balears	amb	ajuda	de	Pisa.	Va	ser	comte	de	Bar-
celona	des	de	1097	i	precisament	l’any	anterior	es	va	casar	amb	la	filla	
del	Cid,	annexionant	Almenar	i	Lleida,	que	havien	estat	conquestes	del	
Cid.	Després,	amb	tal	motiu	en	1096,	algú	va	estar	interessat	a	enaltir	la	
figura	del	Cid	a	Catalunya,	l’autor	va	compondre	el	poema,	potser,	per	
tal	d’obtenir	alguna	prebenda,	govern	o	canongia,	a	Lleida	o	a	Almenar.	
El	poema	va	poder	ser	recitat	en	les	festes	nupcials	en	1096	i	aquesta	
podria	molt	bé	ser	 la	data	de	 la	seva	composició.	Tenia	 llavors	el	Cid	
cinquanta-nou	anys	i	la	seva	filla	disset.
L’autor va haver de ser algú molt interessat en què se celebressin les núp-
cies de Maria Rodríguez, filla del Cid, amb el futur Ramon Berenguer III. 
L’autor coneix bé la vida militar, tant el campament, com vestimentes i 
estris bèl·lics, segons es dedueix de l’excel·lent descripció de les armes de 
l’heroi,  sembla clergue, ja que no amaga un cert ressentiment i menys-
preu cap als pagans.
El mateix fet d’expressar-se en llatí apunta a la seva pertinença al sector 
clerical, l’únic que podia dominar la llengua llatina en un moment en què 
encara no havien nascut les universitats i la cultura llatina es bevia i con-
reava només en els cenobis i monestirs. D’altra banda el simple fet que 
l’únic manuscrit, que transmet el poema, procedeixi de Ripoll, indueix 
a pensar que el seu autor va estar relacionat amb l’escola poètica que va 
florir en aquell cenobi. L’esplendor de Ripoll s’aconsegueix en 1046, data 
de la mort de l’abat Oliba, besnét de l’comte fundador; hi havia en aquells 
moments 246 còdexs al Scriptorium de Ripoll. Avui l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó a Barcelona conserva 231 còdexs procedents de Ripoll, però tan 
sols una vintena són anteriors a el segle XIV. L’autoria catalana del Carmen 
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Campidoctoris explicaria molt bé l’omissió de les referències juvenils del 
Cid a Castella, els errors històrics i la problemàtica de l’exili, així com la 
insistència en l’estada del Cid en terres catalanes. És més, l’autor va parti-
cipar, potser, en les campanyes de Lleida i Almenar, on potser va exercir 
algun càrrec important després de l’ascensió del gendre del Cid, Ramon 
Berenguer III el Gran, al govern del comtat.

Text consultat: 

Carmen Campidoctoris: Introducción, edición y traducción.
Serafín Bodelón
Universidad de Oviedo

El Cid

El 10 de juliol de l’any 1099, moria a València el mercenari castellà Rodri-
go Díaz de Vivar que, amb la seva host de guerrers a sou, cinc anys abans 
(1094), havia conquerit a títol personal la taifa musulmana de Balànsiya 
(València) i hi havia establert un senyoriu independent que, juntament 
amb els seus familiars més directes, governaria fins a la seva mort (1099). 
El domini territorial del Cid comprenia els territoris de la meitat nord del 
futur regne de València, actual País Valencià, però la seva efímera exis-
tència no permetria la consolidació de cap de les institucions polítiques 
i religioses pròpies del món cristià. Díaz de Vivar havia exercit el càrrec 
d’alferes de Castella, fins que, a causa de les lluites intestines a la cort de 
Burgos que provocarien l’assassinat del seu patró, perdria la seva posició. 
Posteriorment, es guanyaria a bastament la vida com a cap d’una host de 
guerrers que lluitaven per al millor postor o, senzillament, per a qui els 
contractava. En el conflicte permanent que enfrontava els regnes cristians 
i les taifes musulmanes lluitaria tant al costat dels uns com dels altres. En 
una ocasió va lluitar a favor del rei musulmà de Saragossa (aliat de Caste-
lla) que estava enfrontat amb el rei musulmà de Lleida (aliat de Barcelona), 
pel simple fet que el poder comtal català havia rebutjat els seus serveis.
El 1090 va iniciar la conquesta de la taifa valenciana. Però el seu domini 
sobre el territori no va ser mai efectiu. Els almoràvits una tribu de gue-
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rrers procedents del Sàhara ja havien posat el peu a la península i havien 
aconseguit revertir, momentàniament, la crisi del món islàmic peninsular. 
Com se sentia incapaç de contenir l’avanç almoràvit, va cercar aliances 
amb els reialmes cristians i va casar la seva filla gran i hereva, Maria Díaz, 
amb Ramon Berenguer III, comte independent de Barcelona (1098), i la 
segona, Cristina Díaz, amb l’infant Ramir de Navarra. La mort del Cid 
(1099) provocaria la crisi i la posterior reversió del seu senyoriu a domini 
musulmà (1109).

Ramon Berenguer III

Ramon Berenguer III de Barcelona anomenat el Gran, Comte de Barcelo-
na des de 1096 fins a la seva mort el 1131. Successor de  Berenguer Ramon 
II i predecessor de Ramon Berenguer IV anomenat el Sant.
Juntament amb el seu besoncle Artau I de Pallars, atacà Amposta el 1097, 
un any més tard envestí Orpesa, plaça del Cid, i aquest atacà els sarraïns de 
Morvedre, aliats del barceloní. Llavors aquest deixà l’acció contra Orpesa 
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i segurament fou en aquest moment que s’avingué amb el Cid i concertà 
el seu matrimoni amb la filla d’aquest, Maria Rodrigo de Vivar, que devia 
celebrar-se el mateix 1098. Vers la fi d’aquest any o el començament del 
següent, en ocasió d’una visita de la jove parella al monestir de Ripoll de-
via ser-hi compost el Carmen Campidoctoris. En morir El Cid va ajudar 
a la seva vídua Ximena, a retenir el senyoriu de València. D’aquest enllaç 
van néixer dos fills, una, possiblement anomenada Maria, que va casar 
amb Bernad III, comte de Besalú i Ximena, que va ser esposa de Roger III, 
comte de Foix. Els avanços dels almoràvits pel cantó de València a partir 
del 1102 blocaren tota possibilitat en aquesta direcció i, mentre hom feu 
alguna temptativa contra Balaguer, els almoràvits atacaren pel Penedès, 
destruïren Olèrdola i arribaren fins al castell de Gelida (1107). En 1106, 
en segones núpcies s’havia casat amb Almodis de Mortain.
Després, foren continguts, però les dificultats eren tan grans, que el com-
te es veié obligat a demanar ajut a Lluís VI de França. L’ajut no arribà i 
això evità als catalans una represa del domini franc. El 1108 hom proce-
dia al repoblament d’Olèrdola. L’ofensiva almoràvit, però, no havia per-
mès d’aprofitar un moment propici per a la represa de Carcassona i Rasès 
(1107). Un nou intent del 1112 acabà amb una avinença per la qual el 
vescomte Bernat Ató de Besiers i els seus reconegueren de tenir aquells 
comtats en feu pel comte de Barcelona, el qual feu indemnitzar amb quin-
ze mil sous melgoresos.

El sepulcre

La web sobre el monestir de Ripoll (Monestirderipoll.cat) ens diu que al 
transsepte  de migdia, es conserva a l’interior d’un arcosoli el sepulcre mo-
numental de Ramon Berenguer III el Gran († 1131), que hi fou col·locat 
solemnement l’1 de juliol de 1893. La caixa sepulcral amb els relleus que 
descriuen la mort del comte daten del segle XII, la resta són fruit del pro-
jecte de l’arquitecte Francesc Rogent i de l’escultor Josep Llimona, que ta-
llà la figura eqüestre de Ramon Berenguer III que presideix el timpà. 

“La momia de Ramón Berenguer III el Grande. Despues del incendio de 
1835 fue trasladado á Barcelona, en cuyo archivo de la corona de Aragon 
se guarda en una caja de nogal. El sepulcro, tal como lo hemos descrito, se 

http://www.monestirderipoll.cat/
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conserva en dos piezas dentro del campanario del monasterio.”
Text consultat

La mòmia de Ramon Berenguer III, pag 109. El monasterio de Ripoll. 
José Maria Pellicer 1872.

“También el cadáver incorrupto del ínclito conde de Barcelona Berenguer 
el Santo (Ramon Berenguer IV) fué desenterrado, y.., llamado a juicio por 
aquella turba de beodos que le apostrofaban y escarnecían, y afeaban... 
Berenguer el Santo, después del insulto, fué quemado. 

Text consultat

D. José M.ª Pellicer y Pagés.—Santa Maria del monasterio de Ripoll... 
Mataró, 1888, págs. 258.
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Durant	les	últimes	dècades	del	segle	XIX	es	procedí	a	reconstruir	el	mo-
nestir	sota	la	direcció	de	Josep	Morgades,	el	qual	es	troba	avui	dia	també	
enterrat	a	l’església.	Es	restauraren	les	obres	que	s’havien	salvat	de	les	
flames	i	es	consagrà	de	nou	la	basílica	el	1893	tornant	també	les	restes	
dels	comtes	que	es	van	poder	salvar,	però	no	fou	possible	en	el	cas	de	
Ramon	Berenguer	IV,	ja	que	les	seves	despulles	havien	estat	cremades	
i	la	seva	tomba	completament	destruïda.	Aleshores	es	volgué	finançar	
i	construir	un	cenotafi	nou	en	la	seva	memòria	sota	la	direcció	d’Elies	
Rogent,	pagat	pels	cavallers	de	l’orde	del	Sant	Sepulcre	de	Barcelona,	els	
quals	també	hi	recordarien	els	de	l’orde	del	Temple	i	l’Hospital.	El	text	
del	cenotafi	el	proposà	Morgades	i	és	el	que	actualment	el	visitant	pot	
veure	escrit	en	llatí,	sota	la	senyera	reial	i	la	creu	del	Temple.	Esperem	
que	cada	cop	que	algú	visiti	Ripoll	i	s’aturi	uns	minuts	davant	del	lloc	
que	commemora	la	figura	i	memòria	de	“el	Sant”	pensi	en	tota	aquesta	
tràgica	història	que	hi	ha	al	darrera	d’aquest	monument	funerari.	

Text	consultat:
https://amascrav.wordpress.com/2017/11/01/una-doble-profanacio-un-
judici-cadaveric-i-un-cenotafi-nou-per-el-sant/

https://amascrav.wordpress.com/2017/11/01/una-doble-profanacio-un-judici-cadaveric-i-un-cenotafi-nou-per-el-sant/
https://amascrav.wordpress.com/2017/11/01/una-doble-profanacio-un-judici-cadaveric-i-un-cenotafi-nou-per-el-sant/
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La ilustración artística (Barcelona) nº 600, 26 de juny de 1893.

El viatge de les restes de  Ramon Berenguer III

Les	restes	de	Ramon	Berenguer	 III	van	ser	dipositats,	 segons	disposi-
ció	testamentària	del	gran	comte,	en	els	claustres	del	monestir	de	San-
ta	Maria,	de	Ripoll,	sent	el	1803	traslladats	a	l’interior	de	l’església,	on	
van	romandre	fins	a	1835.	Trets	llavors	de	l’urna	que	els	contenia	per	
desenfrenada	torba,	van	quedar	durant	tres	dies	abandonats	al	claustre,	
sent	a	la	fi	recollides	pel	metge	D.	Eudald	Raguer,	de	les	seves	mans	van	
passar	el	1838	a	l’Arxiu	de	la	Corona	d’Aragó,	gràcies	a	les	gestions	de	
l’eminent	historiador	D.	Pròsper	de	Bofarull.	Acabada	gairebé	la	restau-
ració	del	monestir	de	Ripoll,	natural	era	que	aquestes	restes	hi	tornessin	
i	a	l’efecte	es	va	manar	la	translació	a	aquell	cenobi,	cerimònia	que	es	
va	verificar	el	diumenge	11	de	 l’actual,	havent-se	concedit	pel	govern	
de	S.	M.	honors	reials	al	cadàver	del	gran	comte	que	tancat	en	una	urna	
de	noguera	va	quedar	exposat	durant	algunes	hores	al	Saló	de	Cent	de	
les	nostres	Cases	Consistorials,	convertit	en	capella	ardent.	A	poc	més	
de	les	onze	s’organitzà	 la	comitiva,	de	la	qual	formaven	part	totes	 les	
autoritats,	corporacions,	els	bisbes	de	Tarragona,	Vic	i	la	Seu	d’Urgell,	
nombroses	 representacions	 del	 clergat,	 dels	 gremis	 i	 societats	 i	 gran	
nombre	de	convidats	dirigint-se	a	la	catedral,	on	es	van	cantar	solemnes	
absoltes,	 i	des	d’allà	à	 l’estació	del	Nord,	el	 trajecte,	cobert	per	 forces	
de	 la	 guarnició,	 presentava	pintoresc	 i	 animat	 aspecte	per	 la	 immen-
sa	multitud	que	contemplava	el	pas	del	seguici.	Arribat	aquest	a	 l’arc	
de	Triomf,	es	van	disparar	les	salves	d’ordenança,	van	desfilar	totes	les	
tropes	davant	el	capità	general	i	es	va	dissoldre	la	comitiva,	no	quedant	
en	aquesta	més	que	les	autoritats	i	persones	especialment	delegades	per	
acompanyar	fins	a	Ripoll	les	restes	del	comte	Berenguer,	els	quals	van	
ser	col·locats	en	un	furgó	del	tren	reial	disposat	per	a	la	translació.	En	
totes	les	estacions	per	on	va	passar	el	tren	reial	esperaven	les	autoritats,	
clergat	i	forces	de	sometents	i	guàrdia	civil,	que	van	tributar	al	cadàver	
els	honors	corresponents.	A	Vic	les	restes	de	Ramon	Berenguer	van	ser	
portats	processionalment	a	la	catedral,	on	es	va	celebrar	el	següent	dia	
un	 solemne	ofici,	 	 després	 foren	 conduïdes	de	nou	al	 tren	que	 els	 va	
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deixar	a	Ripoll,	en	l’església	de	Sant	Eudald	han	quedat	dipositats	fins	
que	s’inauguri	oficialment	el	monestir,	que	serà	d’aquí	a	poc	temps.	Així	
quedarà	novament	completa	la	voluntat	de	Ramon	Berenguer	el	Gran,	a	
la	memòria	s’ha	rendit,	amb	motiu	de	la	cerimònia	descrita,	el	merescut	
tribut	de	veneració	la	ciutat	que	tanta	glòria	va	arribar	en	el	seu	inobli-
dable	regnat.	

La ilustración artística (Barcelona) nº 600, 26 de juny de 1893

La Ilustración moderna (Barcelona) nº 2, 1893.
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El	rètol	que	acompanya	el	sepulcre	diu.:
"Sepulcre	de	Ramon	Berenguer	IV	el	Sant,	comte	de	Barcelona,	marquès	
de	Provença	i	príncep	d'Aragó	(+1162);	conté	les	despulles	suposades	de	
Ramon	Berenguer	III	el	Gran	(+11312)."

A	tot	arreu	es	parla	de	les	despulles	de	Ramon	Berenguer	III,	ja	que	les	
de	Ramon	Berenguer	IV	van	ser	cremades	durant	l'espoli	del	monestir	
el	1835	segons	els	testimonis	dels	fets.	Sembla	clara	el	que	ara	en	diríem	
traçabilitat,	està	documentat	on	eren	les	despulles	abans	de	l'espoli,	du-
rant	 el	mateix,	 la	 seva	estada	a	 l'arxiu	de	 la	 corona	d'Aragó	 i	 la	 seva	
tornada	a	Ripoll.		La	traçabilitat	s'ha	pogut	veure	afectada,	però,		pels		
diferents	assalts	que	patí	el	cenobi	per	part	de	les	tropes	franceses,	que	
es	van	dedicar	a	profanar	 tombes	 i	abocar	sarcòfags	buscant	 joies.	És	
possible	que	el	terra	acabés	amb	un	barrig-barreig	d'ossos,	i	qui	sap	de	
qui	era	aquest	crani	o	aquell	altre.	Com	diferenciar	el	crani	pelat	d'un	
comte	del	d'un	abat?
D'aquí	ve	la	frase:	conté	les	despulles	suposades	de	Ramon	Berenguer	III	
el	Gran	(+11312)?,	és	possible,	però	el	que	si	és	segur	és	que	no	hi	han	les	
despulles	de	Berenguer	IV.
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Dos sopar de pedra i una taula.

El	monestir	de	Santa	Maria	de	Ripoll	com	tots	els	edificis	de	construc-
ció	 lenta,	dilatada	en	el	 temps	acaba	repetint	motius	o	temes	donant-
hi	nous	significats	més	d'acord	amb	les	noves	sensibilitats	que	es	van	
desenvolupant	 	a	mesura	que	va	és	construint	o	reconstruint.	Alguns	
motius	apareixen	en	l'època	romànica	i	són	reinterpretats	en	la	gòtica,	
altres	de	 la	 gòtica	 son	 reinterpretats	pel	modernisme	 (reconstrucció).	
Trobem	temes	mitològics,	les	sirenes; econòmics, pastors i ramats;	lle-
gendes	tradicionals,	Sant Jordi i el drac.	Un	dels	motius	eclesiàstics	que	
es	repeteix	és	el	del	sopar	de	Sant	Benet	i	Santa	Escolàstica.	Tres	són	les	
visions	/	versions	d'aquest	sopar		dins	el		monestir	de	Santa	Maria	de	Ri-
poll.	Dues	als	claustres,	gòtiques	(segle	XV)	i	una	modernista	al	baldaquí		
(segle	XX).

1.-	Capitell	de	la	galeria		nord-oriental	realitzada	pel	taller	del	mestre	
Colí	de	Marville	segle	XIV	(1383-1390)
Abat:	Ramon	Descatllar	i	de	Palasol	(gener	1387	–	setembre	1408)	

fotografia:	Palimpsest

http://associaciopalimpsest.com/2018/10/23/el-claustre-de-santa-maria-de-ripoll-xii/
http://associaciopalimpsest.com/2018/08/14/el-claustre-de-santa-maria-de-ripoll-ii/
http://associaciopalimpsest.com/el-claustre-de-santa-maria-de-ripoll/
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2.-	Capitell	de	la	galeria	sud-occidental	realitzada	pel	taller	de	Jordi	de	
Déu	segle	XIV-XV	(1390-1400)
Abat:	Ramon	Descatllar	i	de	Palasol	(gener	1387	–	setembre	1408)

fotografia:	Palimpsest

3.-	Un	dels	laterals	del	baldaquí	de	l'altar	major	pintat	per	Joan	Llimona,	
segle	XX	(1911-1912)
Restauració:	Bisbe	Morgades	

fotografia:	Miquel	Parés,	Joan	Toll
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L'escena	 il·lustra	 l'anomenat	miracle	de	Santa	Escolàstica.	El	sopar	de	
Sant	Benet	i	Santa	escolàstica,	podríem	dir-ne	l'últim	sopar.

“Sant	Gregori	ens	diu	que	una	vegada	a	l'any,	els	dos	germans	es	troba-
ven	en	aquest	lloc	per	pregar	i	per	mantindre	una	conversa	espiritual.	En	
l'últim	encontre	de	Benet	amb	Escolàstica,	mentre	parlaven	llargament,	
els	va	caure	la	nit	al	damunt.	Aleshores	Benet	li	va	dir	a	sa	germana	que	
havia	de	tornar	al	seu	monestir,	però	ella	li	suplicà	que	pogueren	allar-
gar	encara	més,	durant	tota	la	nit,	aquell	col·loqui	espiritual,	conversant	
sobre	el	goig	de	la	vida	del	cel,	a	la	qual	cosa	el	seu	germà	s'hi	va	oposar,	
ja	que,	deia	que	no	li	era	possible	passar	la	nit	fora	del	seu	monestir.
Va	ser	aleshores	quan	Escolàstica	plorà	i	pregà	Déu,	i	amb	les	seues	llà-
grimes	i	 la	seua	pregària	provocà	una	forta	tempesta,	que	impedí	que	
el	seu	germà	Benet	poguera	eixir	del	lloc.	Quan	Benet	s'adonà	del	que	
havia	fet	Escolàstica	li	ho	va	retraure.	Però	ella	li	digué:	"T'he	pregat	que	
no	te	n'anares	i	no	m'has	volgut	escoltar.	He	pregat	el	meu	Déu	i	ell	m'ha	
escoltat.	Ara	si	pots	torna-te'n	al	monestir".	D'aquesta	manera	Benet	i	
Escolàstica	passaren	la	nit	pregant	i	parlant	de	les	coses	de	Déu.”

https://marededeudemontserrat.blogspot.com

En	un	altre	context	o	mirat	des	d'una	altra	òptica	fenòmens	semblants	
eren	adjudicats	a	actes	de	bruixeria.

A	la	publicació	“La	bruixa	catalana”	de	Cels	Gomis	es	llegeix:	«Segons	
el	poble,	els	mals	principals	que	resulti	de	les	reunions	de	bruixes	són:	el	
mal	temps,	les	tempestats	i	les	pedregades».

Un	 	miracle	una	mica	estrany	si	 tenim	en	compte	que	 la	cèlebre	but-
lla	Malleus	Malleficarum	del	Papa	Innocenci	VIII	atribuïa	a	les	bruixes	
grans	poders	malèfics	capaços	de	provocar	greus	desgràcies,	entre	elles	
pedregades	i		tempestats.

https://marededeudemontserrat.blogspot.com/
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Santoral:

11	juliol,	Sant	Benet,	abat	i	fundador.
Nascut	a	Núrsia,	a	l'Úmbria	italiana,	cap	a	l'any	480,	quan	l'imperi	romà	
s'ha	enfonsat	i	neix	una	nova	Europa,	Benet	és	un	home	que	buscà	Déu	a	
través	de	diverses	experiències	de	solitud	i	de	comunitat,	fins	que	creà	el	
primer	la	comunitat	de	Subiaco	i	després	el	monestir	de	Montecassino.	
Per	a	ells	escriví	la	seva	famosa	Regla,	plena	de	seny	i	d'esperit	evangèlic,	
punt	de	referència	de	tota	la	vida	monàstica	a	Occident.	Els	monestirs	
que	sorgiran	arreu	a	partir	d'ell,	seran	una	peça	clau	en	la	configuració	
d'aquella	nova	Europa	que	aleshores	naixia.	Morí	probablement	el	21	de	
març	de	l'any	547.

Font: 
www.enciclopedia.cat

10	febrer,	Santa	Escolàstica,	verge.
Germana	de	Sant	Benet,	 les	úniques	dades	biogràfiques	que	en	tenim	
són	les	que	ens	conta	sant	Gregori	en	dos	capítols	de	la	vida	d'aquell.	
Ens	presenten	el	favor	de	què	fruïa	davant	de	Déu	a	causa	del	seu	gran	
amor.	Dades	suficients	per	a	valorar	la	confiança	en	Déu,	la	pregària	i	la	
llibertat	d'esperit	que	la	caracteritzen.	Precedí	de	poc	el	seu	germà	en	la	
mort,	vers	l'any	547.

Font: 
https://es.catholic.net/op/articulos/31810/escolstica-santa.html

Les	pedres	expliquen	les	històries	que	els	teus	ulls	dibuixen.

https://es.catholic.net/op/articulos/31810/escolstica-santa.html
http://skind2.com/claustre/les_histories_claustre.pdf
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El nom de Ripoll i la pena de mort.

Una exposició, un catàleg i una barreja  d'idees.

Barcelona,	al	Museu	de	cera	fa	un	grapat	d'anys,	el	cartell	d'una	exposi-
ció:	INQUISICIÓ,	instruments	de	tortura	des	de	l'edat	mitjana	a	l'època	
industrial.	Cap	a	dins	a	alimentar	el	morbo.	Tot	és	dins	el	previsible	fins	
que	davant	d'un	garrot	llegeixes	el	rètol	i	trobes	el	nom	de	Ripoll.

A	la	pàgina	34	del	llibre	-catàleg	“Inquisición”	es	mostra	un	“garrote	vil”,	
el	text	que	l'acompanya	parla	del	origen	del	garrot:	“Se	cree	verosimil-
mente	que	el	ejemplar	aquí	presente	procede	de	la	ciudad	de	Ripoll.	Ha-
cia	1880	se	instaló	allí	un	garrote	del	primer	tipo;	el	aquí	mostrado	fue	
almacenado	en	un	sotano	del	ayuntamiento	desde	donde	se	introdujo	en	
el	mercado	de	antiguedades.”

El	llibre-catàleg	correspon	a	una	exposició	que	va	recòrrer	diverses	ciu-
tats	 europees	 amb	el	 subtítul	 de	 :	 “	 Instrumentos	de	 tortura	desde	 la	
edad	media	a	la	época	industrial”,	editat	a	Florència	l'any	1985.
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La	pregunta	que	se'ns	planteja	és:	l'abat	del	monestir	de	Ripoll	com	a	sen-
yor	feudal	de	la	vila,	quan	dictava	sentència,	quines	eren	les	condemnes	
i	on	s'executaven,	durant	quasi	els	mil	anys	de	domini.	O	s'executaven	
de	forma	irregular	com	el	cas	de:

“En els primers decennis del segle XVII les dissenssions entre els habitants 
i el monestir entraren en una fase de forta conflictivitat, amb l'execució 
d'accions d'intimidació i de represàlia per part de l'abat contra els seus 
detractors a la població. Concretament sovintegen els testimonis sobre els 
actes delictius executats per l'abat Francesc de Pons contra els capdavan-
ters de les reivindicacions dels veïns, i en aquestes actuacions hi podem 
advertir un rerefons del clima de violència i d'inseguretat que ocasionava 
en aquelles contrades l'activitat de les quadrilles de bandolers. En aquest 
context l'abat Francesc de Pons fou acusat d'haver fet assassinar a Vicens 
Vazia, notari, i Lluís Vilallonga, així com d'haver ordenat l'execució de re-
presálies contra Francesc Laguna, al qual foren arrencats els arbres fruiters 
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de les seves propietats, i la veu popular, de la qual es feia ressò l'acusació, 
assenyalava "que el dicho Abad era fautor de bandoleros». Aquest conjunt 
d'extra-limitacions i violències atribuïdes a l'abat portaren 165 veïns a in-
coar un plet perquè fos segrestada la jurisdicció del monestir, i la vila de 
Ripoll fou incorporada al domini reial, privilegi que ja havia estat obtingut 
anteriorment de mans d'Alfons el Magnànim l'any 1440. En el memorial 
redactat pels veïns es fa una descripció detallada del clima de coacció i 
d'atemoriment a què estava sotmesa la vila, i s'insisteix en la connivència 
de l'abat amb les partides de bandolers, especialment amb la colla de Perot 
Rocaguinarda, els quals s'havien convertit en una espècie de milícia parti-
cular al servei del monestir i contra Ies reivindicacions dels habitants.”

Aproximació a l’estudi del domini baronal del Monestir de Ripoll 
(1266-1719) per Josep M. Torras i Ribé” dins el marc del Primer 
Congrès d’Història Moderna de Catalunya 1984

El	dia	31	de	 juliol	es	van	complir	setanta-nou	anys	que	va	ser	penjat	
a	la	Plaça	del	Mercat,	de	València,	el	mestre	de	Russafa	Gaietà	Ripoll,	
nascut	a	Solsona	 i	educat	a	 la	ciutat	comtal.	Donada	 la	 foscor	en	què	
s'ha	tractat	sempre	d'embolicar	fets	criminals	com	el	que	ens	ocupa,	és	



35

Associació Palimpsest

tasca	una	mica	difícil	traçar	la	biografia	del	màrtir,	de	l'home	d'enteresa	
i	conviccions	que	va	preferir	patir	una	mort	cruel	a	abdicar	de	les	seves	
creences. 
El	record	del	mestre	Ripoll	viurà	perenne	en	la	consciència	dels	lliure-
pensadors	valencians,	i	la	seva	memòria	s'honrarà	tot	i	els	reaccionaris	
que	avui	predominen	en	el	govern	de	la	nació	espanyola.	D'un	article	
publicat	al	número	3.932	del	Poble,	de	València,	 amb	 la	 signatura	del	
mestre	laic	de	Xest,	Don	Eduardo	Guillar,	copiem	els	següents	paràgrafs,	
creient	oportú	mantenir	viu	al	poble	el	record	d'aquell	màrtir.	
«Tot	i	que	ja	no	hi	havia	inquisició	a	Espanya	l’any	1826,	el	mestre	Gaie-
tà	Ripoll	ha	de	ser	considerat	com	l’última	víctima	d’ella,	ja	que	disfres-
sada	a	València	amb	el	nom	de	Junta	de	fe,	el	va	arrestar	i		processar,	
cometent-un	 assassinat,	 ja	 que	 Fernando	VII,	 El	 Imbècil,	 no	 hi	 havia	
autoritzat	l’establiment	de	semblant	Junta,	i,	per	tant,	la	presó	i	el	pro-
cessament	del	mestre	de	Russafa	es	va	fer	per	qui	no	tenia	cap	autoritat.	
Ripoll	va	ser	executat,	vestit	d’hopa	negra,	per	l’horrible	delicte	de	no	
voler	 anar	 a	missa.	 El	 van	portar	 a	 la	 forca	 emmanillades	 les	mans	 i	
muntat	 en	un	 ruc,	 pels	 carrers	 de	 Serrans,	 Sant	Bartomeu,	Cavallers,	
Tros	Alt,	Bosseria,	al	Mercat,	on	estava	enclavada,	al	costat	de	la	desem-
bocadura	del	carrer	de	Conills.	En	aquells	beneïts	temps	de	dominació	
capellanesca,	funcionava	la	forca	amb	tanta	freqüència,	que	desmuntar-
la	hagués	significat	una	molèstia,	ja	que	a	cada	moment	es	feien	servir	
els	seus	serveis.	
Ripoll	va	ser	serè	i	sense	immutar-se	al	peu	del	terrible	aparell,	on	li	va	
dir	un	sacerdot:	«Encara	és	temps	per	salvar	el	teu	cos	i	la	teva	ànima»,	
a	la	qual	cosa	va	contestar:	«Que	es	compleixi	la	sentència».	
El	cadàver	va	ser	ficat	en	una	bota	coberta	amb	pintures	que	represen-
taven	flames,	gripaus	i	colobres,	i	llançat	al	riu.	Després	se	li	va	donar	
sepultura	al	cementiri	de	Carraixet.	»	
Una	llàgrima,	un	record	a	la	memòria	de	l’última	víctima	que	a	València	
va	produir	la	Inquisició.
Article de “Las dominicales”, Madrid 15 de setembre de 1905.

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002657593&search=&lan
g=es

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002657593&search=&lang=es
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0002657593&search=&lang=es
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Text	complet	de	l'empresonament	i	les	causes:	La	iberia	04-02-1864
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