INAUGURACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MONESTIR DE RIPOLL

Ripoll, 8 de març de 2013
Honorable Sr. Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya,
Sr. Alcalde de Ripoll,
Sra. Diputada a les Corts,
Sr. President del Consorci Ripollès Desenvolupament,
Sr. Rector de la parròquia i monestir de Santa Maria de Ripoll,
Senyores i senyors.
Agraeixo que m’hagi estat donat l’ús de la paraula en aquesta inauguració del
Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll que el Consorci Ripollès Desenvolupament
i les entitats que el configuren han fet realitat per al servei de les persones que
s’apropin a visitar Ripoll i en concret el seu monestir de Santa Maria.
Agraeixo que m’hagi estat donada la paraula com a hereu de ser el primer
servidor del Monestir de Santa Maria de Ripoll. Les vicissituds de la història, plena
d’encerts i desencerts, fa que el bisbe de Vic sigui en aquest moment com l’abat d’un
monestir sense monjos, però un monestir ple de sentit no sols per la història, sinó
també pel present d’una realitat visible al servei del culte de Déu i la santificació dels
homes.
En aquest moment voldria fer presents tots els abats que des del segle IX fins
al XIX van servir aquest monestir i la seva vida. No puc deixar d’esmentar la figura
cabdal del comte, abat i bisbe Oliba, de qui fa pocs anys celebràvem el millenari del
servei abacial de Ripoll i l’any 2018, si Déu vol, celebrarem els mil anys del seu
episcopat de Vic. Però també ens cal fer present el bisbe Josep Morgades que va fer
renéixer de les seves cendres el monestir, fent la reconstrucció de la nau que permet el
culte i la vida en l’església del monestir de Santa Maria. Generacions de ripollesos han
estimat aquest monestir i n’han tingut cura. Sols vull recordat tots els rectors de la
parròquia de Santa Maria i de tots els qui, en aquests darrers anys, han format o
formen part del Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll.
La collaboració, en el marc del protocol signat, entre el bisbat de Vic i el
Consorci Ripollès Desenvolupament per al projecte Terra de Comtes i Abats, expressa
la voluntat del bisbat i les parròquies implicades per a collaborar en aquelles iniciatives
que siguin positives i que ajudin al veritable desenvolupament humà i econòmic del
territori. És aquesta una vocació de l’Església, sempre present en el territori i disposada
a fer possible una societat autènticament humana basada en la veritat i l’amor.
De fet, Terra de Comtes i Abats té per objectiu dinamitzar el territori, partint
dels recursos culturals i històrics que reuneix el Ripollès. I aquesta terra ha estat
afaiçonada especialment per la presència de l’Església, principalment en els seus
monestir de Santa Maria de Ripoll, de Sant Joan de les Abadesses i de Sant Pere de
Camprodon, amb els seus abats, i en les parròquies, moltes d’elles més que
millenàries.
Fruit d’aquesta collaboració ha estat possible aquest Centre d’Interpretació del
Monestir de Santa Maria de Ripoll en la capella de la Congregació de l’antiga església
parroquial de Sant Pere de Ripoll. Em plau no solament la seva execució en temps
difícils des del punt de vista econòmic, sinó també la seva realitat d’interpretació del fet
del Monestir des de les raons fondes del patrimoni, que és un fet que solament es pot
entendre des de la veritat històrica de la presència d’uns homes que des de la fe
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cristiana vivien, treballaven, pregaven; en una paraula, anaven fent una cultura
cristiana en el monestir i, des d’aquest, la irradiaven en el seu entorn.
En el Centre d’Interpretació que avui inaugurem ocupa un lloc central la creu.
La creu es el signe de Crist i el signe dels cristians. Fou la fe cristiana la que va donar
el primer fonament a la realitat que anava naixent en terres reconquerides per a la
llibertat cristiana, i que en el temps va fer néixer un país, una cultura, la nostra, amb
realitat pròpies que la fan única. La creu en el lloc central d’aquest espai recorda el
paper fonamental que va tenir per a aquells monjos el quaerere Deum , la recerca de
Déu. Tot el que és autènticament humà ,començant per la paraula parlada i escrita, i el
coneixement en profunditat i amb rigor científic del món creat, ajuda a cercar Déu,
perquè tot ha sorgit de la seva voluntat amorosa a favor dels homes. Però també
aquells monjos sabien que solament des de la màxima manifestació de l’amor de Déu,
que és la mort redemptora del seu Fill en la creu, podem entendre del tot Déu i el món
que ell ha creat. I per això en aquest realitat ben concreta, profundament humana i al
mateix temps meravellosament divina, tenien la certesa de l’amor de Déu, al qual
volien cercar amb tot el cor. D’aquesta certesa i recerca neix una fe feta cultura, amb
una llengua, amb una arquitectura, amb uns costums, amb un art cristià. D’aquesta
cultura en som hereus. I aquesta cultura nascuda de la fe és la que aquest centre vol
explicar.
Que aquest centre d’interpretació serveixi per a posar més clar i evident qui
som i d’on venim, quines són les nostres arrels i quines són les realitats que no hem de
perdre mai per a continuar vivint i essent el que hem rebut del llegat de la nostra
història. Perdre les arrels seria perdre la nostra identitat més pregona. Ha estat la fe
cristiana l’ha que ha donat la fesomia pròpia al nostre país i a la seva gent al llarg dels
segles.
Són aquestes les paraules que he volgut compartir amb vosaltres en aquest
moment de joia per una fita aconseguida. Que tot sigui, ara i sempre, per a major
glòria de Déu i bé dels homes.
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