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El M11SetulelMDMstirde&:mt 
Joan de les AblllkssuC011Stn111, 
entre molts objedés, ,,n,uarta o,, 
figNra el sege/1 amh la repm,nltldó 
mésantigadel'escutdelavila. Lei 
pewremperades seran gurdades i 
ccpostUÚs ronj,mtmnent amb 
aq11est IÚKtlment q11e1111 servir de 
model peral disseny de la imatge 
q11e11ct11a/ment ens identifica 

a nostra manera de 
parlar, els pahordes de la fe<;
ta major, el nostre entorn, la 
pla~a Major, els nostre hars, 
el nostre Monestir, els ca
mins del nostre terme, les 
nostres festes tant civils 
com religioses, el nostre pa
trimon i i, quasi m 'atreviria 
adir, l'aire que respirem, són 
aspectes que ens van mcxle
lant i pot<;er també mcx.lulant 
per ser el que som en una es
fera individual pero també 
com a vila, com a població. 
I, encara que algú de nosaltres 
no consideti ptio1it:a1i o prou 
de<;tacat algun d'aquests ele
ments, és import,mt que se'ls 
continüi sentint propis i els 
clefensi conseqüentment. 

He anomenat el patrimoni 
intencionadarnent. Tal com 
he dit abans és un d 'aquells 
aspectes que ens donen sen
tir i contingut coma pobla
ció. Aquest any 2002 s 'ha 
resolt un litigi que ha durat 
molts anys i que ha portat 
un gru p de gent des de la 
parroquia a defensar aquest 
nostre patrimoni. Natural
ment, lluitar contra les ad
ve rsitars i durant un perío
de de més de cent anys ha 
suposat un desgast pera 
aquest grnp de persones. El 
resultat ha estat més que óp
tim i bona pare d'aquestes 
peces, d 'aquest patrimoni, 
tornara al seu lloc d 'origen. 
Amb el monografic ele la fes
ta major d'aquest any s 'ha 
volgut recollir la breu his
toria que n'ha acompanyat 
el retorn així com també la 

seva marxa. Amb basica
ment tres objectius: primer 
apropar a totes i a tots enca
ra un xic més la historia 
cl'aquestes peces, coma pait 
de la histó1ia del nostre mu
nicipi, divulgant el patrimo
ni local com a fet que ens ha 
de fer sentir i arrelar més a 
la nostra vila; segon, mani
festar la nostra alegria per
que un fet com aquest s'hagi 
resolt a base de feina de for
migueta, i tercer, donar el 
reconeixement públic a to
tes aquestes persones que 
han treballat, ara més con
temporaniament pero també 
en els anys ante1iors, per se
guir mantenint el caliu ne
cessari per recuperar aquest 
pattimoni. El reconeixement 
a tots aquests anys d'il·lusió 
i empenta que han fet possi
ble aquest desenlla~, espe
cialment a una persona que 
aquest any, després de més 
de trenta al capclavant de la 
gestió del monestir, en dele
gara la responsabilitat . A 
tots vosaltres moltes grades 
pel vostre sentit positiu i de 
lluita intel·ligent, des de les 
diferents comissions fins a 
l'anónim que signa alguna 
deis milers de posta.Is. 

Espero i desitjo que passeu 
una bona festa major plena 
d 'il·lusió i arrelament a toe 
alió que és nostre i que ens 
permet seguir sent el que 
som. 

ti,. 1 le 
Carles Bassaganya i Sen-a 
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Quan l'alcalde em va of e,ir 
de fer aquest monografic 
m'hi vaig enganxar des d'un 
primer momcnt. El tema 
m'interessava molt, i em 
sembla que a tots els vila
ta ns de SantJoan e ls pas
sara el mateix. Cree que és 
una bona manera d'irúom1ar 
la gent de SantJoan del que 
ha passat amh aquel les pe
ces de les quals han sentit a 
dir que eren de la nostra 
Parróquia i ara escaven al 
Museu Episcopal de Vic 
(MEV) i de coneixer pcr que 
i amh quines condicions tor
nen. 

Aquest trehall no té la 
intenció de ser una 
exposició detallada de tot:s 
els fets que han passat del 
1888 fins ara, l'extens 
trehall de camp ha general 
una gran quantitat de 
documentació i és gairebé 
impossible de detallar; 
tampoc no pretén ser un 
catüleg descriptiu deis 
objcctes, al contrari, en 
unes poques irnatges, es vol 
oferir una mostra que deixi 
constancia de la hellesa 
plastica cl'aquesta col·lecció 

que aviat retornara a Sane 
Joan, i finalrnent, tampoc 
té la intenció. ni molt menys, 
d'entrar en qualsevol pole
m i ca. Vol oferir unes 
r,inzellades periodístiques 
que deixin constancia 
d'un tema que ha estat 
objecte de litigi durnnt 
molt de temps perque, 
d'una manera senzilla, tots 
els vilatans de Sant Joan 
puguin coneixer que ha 
passat, A més, , ol fer sen
tir orgullosos els que esti
men Sant Joan i e l seu 
patrimoni artístic. 

ELS OBJECTES ARTÍS
TICS PROCEDENTS DE 
SANTJOAN 

-----------
es peces que ara enu

merarem, pera una com
prensió rnés senzilla del 
rext, han estat objecte de 
reclamació pcr part del Mo
nestir de SantJoan al MEV, 

que és on estan exposades. 

La primera mida és del ca
taleg general del MEV. En 
alguns casos es donen les 
mides de l'inventari de 
l'Exposició Universal de 

Dlhtlldd 
« Pal-li de la P11tat• 
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Detall d' 1111a verge 
d'rm deis colls d'amil 

Barcelona, de C. Bofarull, 
si discrepen molt de les del 
MEV 
Els manuscrits numerats del 
14 al 18 van tenir un ingrés 
especial al MEV, diferent de 
la resta dels objectes, perque 
van ser adquitit5 pe! bisbe 
Morgades a ls hereus de 
!'historiador Pau Parassols, 
que els tenia a casa seva, per 
motius de consulta. 

l. PaHi de les bruixes 
Teixit de seda 
SegleXII 
1,08x2,38 / MEV 557 

2. PaHi dels evangelistes 
Brcx::lat sob1c: dornas vennell 
SegleXV 
1,03x2,4; Bofarull: 0,8x2,37 
MEV 1951 

3. PaHi de l' Anunciació 
Broclat sob1-e dornas vennell 
SegleXV 
1,llx2,40; Bofarull: 1,10x2,40 
MEV 558 

4. PaHi de l'Epifania 
Broclat sobre vellut blau fa.5C 
SegleXV 
1,lx0,45; Bofarull: 1,10x2,35 
MEV 1949 

5. PaHi de la Pietat 
Brodat sob1-e vellut negre 
SegleXV 
1,15x2,42; Bofarull: l,10x2,35 
MEV 2048 

6. Drap de faristol amb sant 
Joan Evangelista 
B1cx::lat sobre dornas hlanc 
SegleXV 
2,16x0,54 / MEV 723 

7. Coll d'amit amb repre
sentació de quatre profetes 
Segle XV 
No consten mides / MEV 371 

8. Colld'amitamb represen
tació de quatre santes 
Segle XV 
No consten mides / MEV 368 
9. Creu 
0::>Lu-e esmaltar 
SegleXII 
0,335x0,29; 
Bofanill: 0,35x0,29 
MEV 766 
10. Creu 
Plata claLUada i esmalrs 
SegleXIV 
0,SOx0,74; Bofarull, 1,79x0,74 
MEV 855 

11. Retaule de la Passió 
Relleus d'alabastre f.X)limxnat 
Autor: Bemat Saulet 
Anys 1341-42 
1,90x3,36 / MEV 576 

12. Santa Uúcia 
PintLua sobre taula 
Autor:Joan Gaseó 
SegleXVI 
1,47 x 0,98 / MEV 1033 

13. Sacramentari 
Manusait en viteHa encober
tat en pell 
SegleXíl 
27xl8 cm / MEV 7021 

14. Evangelis de les solem
nitats, Regla de sant Agustí, 
Necrologi 
Manuscrit en pe1garní, amb 1-e
lli~dLua mcxlerna 
Any 1235 
35x25 cm MEV 7039 

15. Uber regius sive descrip
tio temporum 
Manusait en pergamí, amb re
lligpdura mcxlerna 
Any1235 
355x255 mm / MEV 7040 



16.Cronicausqueadannwn 17. Consueta de l'església 
MCCXIl. Descriptio urbis del Monestir de SantJoan 
Romae de les Abadesses 
Manusc1it en pergarní, amb 
relligadura moderna 
Any 1235 
365x258 mm / MEV 7041 

L'ORIGEN 

'Exposició Universal 
ele 1888 va ser un gran fe
nomen que va ajudar a clo
nar a coneixer Barcelona en 
particular i Catalunya en ge
neral. Allí hi esta ven expo
sats objec.tes de tot Catalu
nya. L'aportació de la PatTÓ

quia ele Sant Joan de les 
Abaclesses va ser cota una 
serie d 'objectes de gran 
valua --0bjectes de l'l al 5 i 
del 7 al 10-. Aquestes pe
ces van ser enviades a tra
vés del I3isbat de Vic i el 
camí que van fer va ser Sant 
Joan - Vic - Barcelona - Vic. 
A partir d 'aquí, el dubte que 
tractarem en el següent punt. 
Exemple d'aqucsta valua 
fou el premi que varen gua
nyar els pal· lis procedents de 
la Pam'>quia que foren expo
sats i que van ser guardonaL<; 
amb la medalla d 'or de 

Manuscrit en paper 
Any 1469 
220x150 mm / MEV 8530 

l'Exposició. Aixo dóna idea 
que aquestes peces eren, ja ales
hores, de gran valor i interes. 

Oesprés de l'Exposició Uni
versal comen<;a la problema
tica histotica de reconstruir 
uns fet'i del<; quals es dispo
sa de pocs documents fefaent<; 
per poder-los demostrar. 

VAN TORNAR? 

El primer punt de dis
patitat és si les peces varen 
tomar a la Parroquia ele Sant 
Joan o, de tornada, es van 
quedar a Vic, on poc 
temps més tard passarien 

a les disposicions del MEV, 
que setia fundar l'any 1891. 
Aquest pune, pero, no afec
ta.tia gaire el més impo1tant 
segons el qual s'ha anibat a 
una polemica no clesitjada 

Deta//d,/ .,paJ./iddsEt11111gdistts» 

Vi.ria pamal dd nante 
d,/'Exposictó Unt-vmal d, 

Bamltm4 J 1888 







per cap de les clues pa1ts. El 
problema es trobava en la 
propietat de les peces, ja 
que, mentre la Pan-óquia de 
Sant]oan insistía que ha
vien anata Vic en qualitat 
de c.lipósit, des del MEV 
s'insistia que havien estat 
clonacles. 

Les argumentacions des de 
SantJoan reiteraven que les 
peces no havien estat retor
nades a la Parroquia, sinó 
que havien estar retingucles 
a Vic, ambla idea d'exhibir
les al Museu Episcopal, de 
futura creació. Aquesta ar
gumentació s'ha refon;;at 
amb molLs clocuments que 
c.lemostren que les peces ja 
eren alla abans de la inau
guració del Museu Episco
pal. Se su posa que una de 
les raons perles quals e.les 
del Bisbat es volien retenir 
les peces era per salvaguar
dar-les de qualsevol perill, 

ja que, aleshores, la Parro
quia de SantJoan no dispo
sava cl'instal·lacions sufi
cientment segures per guar
dar aquells objectes. No va 
existir, pero, cap escrit que 
declarés els motius pels quals 
el Bisbat va retenir els objec
tes. 

Pero eles de Vic s'assegurava 
que aquestes peces havien 
tornar a SantJoan, insistint 
en l'inventati deis béns ele la 
Parroquia redactar per Mn. 
Llibori el febrer de 1892 -
quatre anys després de 
l'Exposició- en el qual se ci
ten els frontals. Aquesta ma
teixa prova ésa favor ele Sant 
Joan, peró, ja que les peces 
no es detallen com lotes les 
altres. Per aocó s'entendria 
que aquests objectes eren a 
Vic, pero l'ecónom santjoani 
les cita va a l'inventari ja que 
encara en tenia la propietat 
jurídica. 

l 



Tot i que les proves apun- argumcntaven que havien 
ten que el camí deis objec- fet el recorregut sencer fins 
tes que van anar a a Sant Joan. L'únic que es 
l'Exposició Universal va pot assegurar és que els oh
acabar a Vic en e l camí e.le jectes van acabar al Muscu 
tornada, des de Vic encara Episcopal de Vic 

LAIDEAINICIAL DEL 
BISBE MORGADES 

·M ás tarde pensamos 
establecer una sección del 
Museu diocesano en San 
Juán de las Abadesas, rico ya 
por sus incomparables pa
lios, y muy propio para reWlir 
las ri~ de nuestra alta 
montanyai,. 

Aquest text és del Bisbc 
Morgades, al Boletín qficial 
Eclesiét..-;tico del Obispado de 
Vich l'any 1889. Aquí s'hi 
reproc.lueix la idea original 
per la qual el .MEV tindria 
les peces objectc de litigi 
fins que es creés un marc 
idoni a la P:.móquia de Sant 
Joan per tal de reinc01porar
les. Més tard, pero, el Bisbe 
Morgades canviaria cfopinió. 
L'article sise deis Estatuts 
que regirien el MEV diu el 
següent: "Los objetos del 
Museo que son de propiedad 
partirular, seguiran con tal 
caracter en todo tiempo, los 
restantes son de única pro
piedad del Obispado de 
Vich, y bajo ningun concep
to ni en tiempo alguno ¡» 
dran sacarse de la Ciudad de 
Vich, en conformidad a una 
de las bases de la fundación". 

Un sol document hauria aca
bat amb tota la polcmica que 

ha existit en e l tema a que 
ens referim. Es tracta d\111 
document de diposit, e n 
el G.Ls de l'arhTL1mentació sant-







joanina, o cl'un clocument ele 
donació en el cas vigata . 
Amb aixo ja diem com con
sidera ven les parts que les 
peces havien arribar a Vic. 
Certament, a part el'uns ca
sos especials que més enela
vant comentarem, pera la 
majoria ele les peces no es 
disposa el'un rebut que ex
plicaria en qualitat de que 
estan a Vic. 

L'argumentació proceclent 
ele Vic basada en el fet que 
són una donació venia ava
lacla per la clespesa económi
ca que el Bisbe Morgades 
havia fet per SantJoan en 
aquella epoca. La síntesi ele 
Vic era que la Parroquia ele 
Sane Joan havia donat les 
peces al Museu Episcopal en 

agrai·ment per tot el que el 
Bisbe havia fet pe! ¡x:>ble. Un 
cas especial, el del Retaule 
ele la Passió, del qual sí que 
es clisposa d'un rebut que 
demostra que havia estat 
donat a l Bisbat ele Vic, seria 
l'únic que avalaría -amb 
documents- aquesta argu
mentació. 

La Parroquia ele SantJoan 
no escava cl'acord amb 
aquesta argumentació ja 
que, segons ells, no s'havia 
volgut desprendre mai 
d'aquestes peces, que són 
patrimoni de la vila . El su
posit que havien estat dipo
sitades venia avalat per 
moles clocuments que utilit
zaven aquesta paraula per 
referir-se a rotes aquelles 
obres que eren exposades a 
Vic-hi eren dipositades- i per 
eliminació cl'altres fórmules 
-com la clonació, la venda o 
el préstec- . 

SantJoan de les Abaclesses 
ha reclamat aquestes peces 
unes quantes vegacles des 
que van ser dipositacles a 
Vic, pero és amb la reclama
ció recent quan ha escat més 
escoltada, ja que hi ha totes 
les conclicions perque pu
guin estar segures i ben trac
cacles. Cree que no és motiu 
de controversia afumar que, 
realment, el Monestir ele 
Sant Joan gaueleix ele tots 
aquestes requeriments, tot i 
que aquest punt l'han de 
valorar uns inspectors de la 
Generalitat de Catalunya 
que han de donar el seu vis
tipla u al trasUat ele les peces 
a Sant.Joan. 



CASOS ESPECIALS 

º ·entre les peces enu
meracles en l'a¡xutat primer 
del monográfic, nlú ha algu
nes que tenen unes particu
la1itats que fa que les hügim 
de veure en un capítol a part. 

RETAULE 
DE 1A PASSIÓ 
És una pegi cl'alabastre que 
era a l'església de Sant Poi i 
que va ser clonat al Bisbe 
Morgades en agra."imenl per 
toces les despeses que havia 
destinar a SantJoan. El fer 
que des de la Parroquia es 
dubti de la situació en que 
es ,·a produir aquesta clona
ció és perla manera comes 
va escriure la carta. Efecti
vament. una carta de 
!'alcalde d'aleshores, Joscp 
Soler, la qual es conserva, 
ratificava aquesta donació. 
Ara bé, escrivia la carta el 
rector, Mn. Llihori Colomer, 
quan en els altres casos en 
que l'alcakle enviava una 
ca1ta al Bisbat, aquesta era 
escrita pe! secretari Roda. 
home de conftan~ deJo.-.ep 
Soler. Una altra dada era que 
la carta verúa fi1111ada, a part 
de per l'alcakle i el rector, 
pels dos obrers d 'aleshores 
de la Parroquia: Esteban 
Soldevila i Manuel Blanxa,t. 
Del primer, gairebé no se'n 
sap res, peró del segon, se 
n·ha pogut descobrir que la 
signatura d'aqucst document 
li va arribar tot just quan 
acaba va de ser nomenat pa
horde, que era com la gcnt 

anomenava els obrers ele la 
Parroquia. Així dones, eles 
de Sant Joan es tenien serio
sos dubtes de la !libertar i 
total concixement de la sig
natura ele Manuel Blan:xa,1, 
tenint en compre, a més, que 
posterionnent s'erigiria en 
una persona molt sensibilit
zada amb les peces proce
denL'> ele SantJoan que esta
ven al MEV i lluitaria per
que tomessin a la Pa1Tóquia. 
A pa1t, aquesta argumenta
ció era acceptada com a 
motiu ele dubte raonable a 
l'informe f et pel catedra tic 
de dret processal Francisco 
Ramos, que va fer un esn1di 
sobre aquesta polemica. 
Amb aquests arguments, la 
Junta del Monestir dubtava 
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i molt de la total Uibe1tat de 
la donació del Retaule de la 
Passió, una pe~ de gran be
llesa que esta exposada al 
MEV. 

Pero e l que esta dar és que 
era !'única pe~a de la qua! es 
d isposa d'un document cla
rificador. Era una donació, 
tot i que el que es discutia 
era si havia estat totalment 
lliure. Pero la manca de do
cuments en contra de la car
ta de l'alca ldeJosep Soler al 
Bisbe Morgades no pot can
viar res, i per tant, aquesta 
pe~.:1 no tomara a SantJoan 

de les Abadesses, i continua
ra, de moment, exposada al 
MEV, com a pe~a propia, 
adquirida a través d'una do
nació. 

MANUSCRITS 
Les peces que van del núm. 
14 al 18, els manusciits, tam
bé són un cas especial. Cons
ta que van ser adguirits, a 
través de compra, pe! Bisbe 
Morgades. El primer, e l Sa
cramentari, consta que va 
ser comprar als hereus de 
Mn. Pau Parassols. En can
vi, no tenim constancia de 
qui va ser el venedor de les 
peces del 15 al 17, pero es 
podría suposar, ja que els 
c¡uatre rnamroits van~raclqui
rits gairebé simLtltaniament i te
nen el rnateoc 01igen. 

Mn. Pau Parassols era 
!'historiador del Monestir de 
SantJoan i bibliotecari. Va 
morir l'any 1896, i les peces 
referides van ser venudes al 
Bisbat de Vic perla seva fa
n1Ília. La controversia aquí 
es trobava en el fet de saber 
com luvia adquirit aquests 
documents Mn. Parassols, i 
si en tenia el dret de venda. 

La suposició santjoanina era 
que Mn. Parassols tenia 
aquests clocuments a casa 
seva amb motiu de consulta 
per poder escriure la histo1ia 
del Monestir. Evidentment, 
aquests manuscrits són una 
rica font d'informació pera 
tot aqueH que vulgui docu
mentar-se sobre el tema. És 
per aixo, segons SantJoan, 
que la Pan-oquia mai no va 
deixar de tenir la propietat 
cl'aquests documents i, per 



tant, la venda era del tot 
il·lícita. 

Des de Vic disposen del do
cument de compra d'aquest-; 
documents i, per tant, del 
títol de propietat. La supo
sició anterior no era valida 
pera ells, ja que no es podia 
su posar que Mn. Parassols 
lingués aquests documents 
pera una consulta, ja que 
rarnbé els pcxhia haver resca
tat d'una a!t ra casa del pohle i 
adhztc deforadeSa11tjoo11. 

Aquest cas és diferent de 
l'antelior, perque el dubte de 
si els hereus de Parassols te
nien legitimitat per vendre 
aquesLc.; documents és més 
que raonable. És per aixó 
que aquests manuscrits del 
segle XIII tornaran a Sane 
Joan. 

ALlkES CASOS 
CT)~c Al', 

I Ii ha al tres casos que han 
estat motiu de pred<,ionc.; per 
les dues pa11s. Per exemple, 
algunes ~quedes de Vic 
no es consideraven proce
dents de Sant Joan. Una 
d'elles és una creu de coure 
(núm. 9) i des de Vic 
s'insistia que no era la ma
tebca que la que hi havia an
teriormen t a Sant Joan. 
L'argumentació de Vic es 
basava en la idea que seria 
un m0<lel de creu feta amb 
motile, i aixó explicaría la 
semblanfa entre les pre
sumptes c.lues creus c.life
rents. I Ii ha, pero, una pa1ti
culaiitat que f eia que e.les de 
SantJoan s'afirmés que són 
la matebca creu. Un defecte 

que amlxlues cenen: ele, man
ca la figura de la potern;;a 
superior. Aixó ha fet que 
posteriors treballs jurídics 
fets arran c.l'aquesta polerni
ca -treballs no vi.nculants en 
cap cas (!'informe del Sr. 
Francisco Ramos Méndez i 
!'informe de l'advocat el Sr. 
Eudald Tarré i A.mau)- ha-

' gin detenninat que no hi ha 
motiu per tenir dubtcs rao
nables que les dues creus 
són, en realitat, la rnateixa. 

És per aixó que hern volgut 
mencionar en un capítol a 
pa1t aquests casos especials 
en el sentit que existeix al
gun document que potada
rir més en qualitat de que 
aqudles peces van anar a 
parar al MEV. 
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L'ACORD 

esprés ele molrs anys, 
ele molts escdt<; i de molta clo
cumentació buscada s'ha ani
bat a un acorel. El Bisbat ele 
Vic i la Pam":>quia ele SantJCYdJ1 
ele les Abades.ses van cleciclir, 
menys de mig any abans 
d'aquest escrit, la creació 
cl'una secció del MEV al Mu
seu delMonestirele SantJoon. 
En aquesta secció, a pa11 ele 
tot.:; els objectes ele que ja clis
posava el Museu ele Sant Jcxm, 
també s'hi exposaran molts 
deis objectes reclamats del 
MEV. Detallem tot seguit 
l'acord a que s'ha anibat. 

Els pal ·lis del 2 al 5 mrnancl.ran 
ex¡xmts a la secció ele SantJam 
de lesAbadesses, de tal rnane
ra que, de fom1a rotativa, un 
d'ells estara ubicat a Vic, i sera 
substitliit cada dos anys. 

La creu ele coure esmaltar 
(pe~-a núm. 9) també roman
dra a Sant Joan. Els dos colls 
cl'arnit (núm. 7 i 8) també res
taran a SantJoan, així com 
també la pintura sobre taula 
ele santa Llúcia, ele Joan Gas
eó (núm. 12). 

També els manuscrits fonna-

ran patt de la secció del Mu
seu Episcopal a Sant Joan 
(núm. 13-17). 

En els casos del Pa!-li de les 
bruixes(núm. 1), la creu ele 
plata claurada i esrnalts (núm. 
10) i e l elrap ele faristol amb 
santJoan Evangelista (núm. 
6), romanclran exposats al 
MEV, pero estaran tempornl
ment a SantJoan, en les con
dicions que la Junta de Go
vem del Museu Episcopal i la 
PatTóquia de SantJo;m elispo
sin, tenint en compre que en 
el període de cinc anys -mí
nim- cada objecte haura 
d'estar al Museu del Monestir 
de SantJoan clurant el temps 
d'un any o el menor que pu
guin acordar les part<;. 

L'única pe~a que no tomara 
és el Retaule de la Passió-clel 
qua! ja hem parlar per 
l'cxce¡xionalitat del GlS-, pero 
el Museu Episcopal s'ha com
promes a fer-ne una replic1 i 
assurnir-ne el ca,t, per mHocar
la al Monestir. D'aquesta f->e9I, 
pe1ú, no se'n elesauta una füt:u
ra redamació per pa1t de la 
Panóquia ele SantJoan. 

Així clones, gracies a la feina 
exhaustiva d'una gent que ha 
treballat a l'ombra perque la 
vila ele SantJoan ele les Aba
clesses romí a gaudir d'uns 
objectes deis quals és propie
taaria, tot santjoaní que vul
gui pocha anar aviat al Museu 
del Monestir, on ja ha anat 
unes quantes vegades, i tro
bar-se allí exposat.<; tota una 
serie ele magnífics objectes 
que no havia vist aba.ns, si no 
és que havia visitat el MEV. 
A totc; ells, moltes gracies. 



ACfES 
EIJGIOSOS 

A les 8 del vespre, nm·cna al 
San(tSSirn Mi<;ted. Cant dels Goigs. 

Dissa1'te 7 seteMhr~ 
A les 2 e.le la tare.la, repicament 
general e.le campanes. 

Diumenge 8 setembre 
SOLEMNJOO' DEL 
SANTÍSSIM MISTERI 

A 2/4 cl'll del matí, Solemne i\Jissa 
concelebrada. Presidirá la Miss:1 i fara 
!'homilía el rector. La Missa será cm
tada. Hi queden convidades les 
autoritaL'>, la Junta del i\loneslir i rol 
el poble. A l'Ofenori, cls Pahordcs 
de la plac:a hallaran davant !'altar uns 
compassos del Ball deis Pabordes. 

Exposic.ió de l'Eucaristia al Front del 
Crist, en arnbm la Mis.5;1. La Sagrada 
fonna romandn"\ tot el dia al Front 
del Crist per ser adorada i ,·ene1~1da 
pel pohle. Torns de vetlla lliure i 
voluntária. 

El 1\.lonestir estará tancaL de les 2 a les 
4 de la tarda. 

A les 8 del vespre, Missa Vespe1tina i 
Solemne Vetlla al Santíssim Miste1i. 
Benedicció Eucuística i solmme i tra
dicional adoració del Sant Oist, amh 
Cant deis Goigs. 

Dilluns 9 "''°' .. '°'!111,.re 

FESTA DE SANTA MARIA 
1A BIANCA 

A 2/4 de 12 del migdia, Missa So
lemne concelebrada i dedictda a San
ta Maria la Blanca. 

Dimarts 1 O setembre 
MEMORIA DEL BEAT MIRÓ 

A les 11 del malí, Missa Solemne 
concelebmcla i dedicada al Bear l'vliró 
ele Tah,amanent. 

• .-

Il FESTES 
C OPULARS 
Dissa..>tt> :, ~ agost 
A pa1tir de les 9 del vespre, Enfilada a 
Sanl Antoni. Sopar popular i revctlla 
popular amb el Conjunt One, Two, 
'lhree. Cal ponar llantcma. 

A 2.14 cl'l I de la nit, al Pm·elló-Enw
lat, conccrt amb Lluís Llach. 

A les 12 de la nit. a la plar;a i\lajor, 
EntrevolLes 2002. Actuació del grup 
La Bancfa deis Diables de l'Onyar, que 
obrira la niL amb una Cerca\'ila pcl 
poble que acabara a la Pla<,,1. Segui
damenl, conce11 amh els grups Co.~10 
Rico, DeskaraL~ i Betagan-i. OrganiL
za: Jovenl Ac.1iu de Sant Joan (JAS). 

Dissabt0 7 se-:e~ bre 
A 2/4 c1·11 del matí. al Camp Muni
cipal d"Espo11s, partil amistós de 
futbol, prcbenjamins, enu·c ds equips 
CE Abadessenc i Manlleu ACD. 

A 2 .J de 12 del matí. al Camp 1\luni
cipal d"Esports, Paitit Amistós de 
Futbol, benjamins, entre els cquips 
C.E. Abadcssenc i Manlleu A.C.D. 

A les 12 del migdia, al Palau ele 
l'Ahadia, inauguració de l'cxposició 
de pintures de Josep Bosch, en be
nefici de la Funclació Emma. Con
ferencia a a'im.."C de Miquel Gusa1t, rnp 
de servei de la Cent Gran del Depar
tament de Bcncstar Social de la Ge
nemlitat, sota el títol Nous Recursos 
pera !'e11cellime111. 

E..<; pn'>aran a la venda reprcxluccions 
de 6 deis quadres ex¡x>saL~. 

A 2/ 4 d'l del migclia, al Camp Mu
nicipal d'Esports, pa1tit amistós de 
futhol, infantils, entre els equips CE 

, Abadessenc i Manlleu ACD. 

A 2/4 de 4 de la tarda, al Camp Mu
nicipal d'Espo11s, pa1til amislós ele 
futbol , alcvins, entre els equips CE 
Abaclessenc i UE. Campdevünol. 

A les 4 de la tarda, 1i"Obacla de Ge
gants. Plantada a la pla~ ele l'Abadia. 
Els gegants de SantJoan faran la Cer
cavila frns a la pla~a Major. 



A les 5 de la tarda, al Camp Munici
pal cl'Espons, pa1tit amistós de fut
bol. juvenil.~. entre els equips CE 
Abadessenc i el CF Ripoll. 

A 2/4 de 6 de la tarda, a la pb<;-,1 Ma
jor, festa major infantil, amb el grnp 
ClA Pentina el Gat, seguit de festa de 
l'escuma. 

A les 8 ele la tarda, a l'avinguda Jau
me I, inauguració ele !'escultura en 
reconeixement als clonants ele sang 
de la vila, autor Gerarcl Sala. 

A 2/4 ele 10 del vcspre, eles del cam
panar del Moncslir, tradicionals sere
nales deis compositors santjoanins 
Narcís Oliveras i Ramon Semll, per la 
cobla Jovenívola de Sabadell. 

Tot seguil, Passant, per la cobla Jo
venívola ele Sabadell, fins a la pla<:a 
1\lajor. 

A continuació, a la plar,;a tvlajor, audi
ció de Sardanes per la cobla Jovcní
vola de Sabadell. 

A partir de les 2/4 de 12 de la nit, al 
Pavelló-Envelat, hall, amb 
l'Orquestra Gerunda, I lote! Co
chambre i Grup Camelor. 

A paitir de 2/q de 6 del matí, a 
l'F.5corxador. ajie1: Entrada: -t € (amb 
consumició). Organitz.a: Jovent Actiu 
de Santjo;m (fAS). 

Diun1enge 8 setembre 
A 1/4 cl'l l del matí. a la pla~1 Major, 
les autrnitats, precccliclc'S pcls geganls 
i b cobla, s'encaminaran cap al Mo
nestir pcr assisitr a la Missa Solemne. 

A 3/'i ele 12 cid migdia, a la pla<;~l 
/1 lajor, la cobla Montglins inte1pretara 
la Sardana cl'lionor: Jlar e11di11s 
ele Mateu Oli\'eras. Enguany dcdica
cla a la mcmória d'Anton Masdeu i 
Mateu Oliveras, músics, i ele ,losep 
Picola, poeta i !JII il·lustre de la vila. 

A 2/4 cl'l del migclia, al passeig Corn
ee Guifré, dues sardanes amb la co
bla Montgrins. 

A 2/·1 de 5 de la tarda, a la pla<;.1 Ma
jor. els Pabordes, acompanyat~ del 
delcgat de l'autolilal i prececliLs ¡xr la 
cobla. ~miran a buscar les Paborde.s
ses als respcctius domicilis i 
s'adrer,iran a la placa Major. 

A les 5 de la tarda, a la pla<;a Major, 
Ball deis Pab<)l'des. Les parclles baila
dores d'enguany seran: 

Scgirnon Serrat - Emma Guillaumcs 
Dani Bcrmúdez - Anna Surinyach 
Caries Ma11ínez - Eva Bosch 
Ferran Bolaños - 1'vlonLse Costa 

Tot seguit, a la placa Major, Corre
llengua 2002. Actuació deis Bastoncrs 
ele Sant Cugat. A continuació, lectura 
del Manifest del OmeUengua 2002, 
actuació del canlautor de X.1tiva, Fe
liu Ventura. Organitza: Assemblea 
de Maulets del Ripolles i Coordina
dora d'Associacions perla Llengua 
Catalana (CAL), 

A 214 de 6 de la tarda, al passeig 
Comte Guifré, doble audició de sar
dandes, amb les Cobles Ciutat ele 
Cornella i Montgrirls. 

A les 6 de la tarda, al Camp Munici
pal cl'Espons. pa1tit amistós ele fut
hol. entre els equips CE Ahadessenc 
i OAR Vic (Primera Regional). 

A 2/4 ele set ele la tarda, al Pavelló
Envelal, conce1t de festa major amb 
l'Orquestra Volcán. 

A 2/4 d'll del vespn:, a la placa Ma
jor, aucLició de sardane$ amh la cobla 
1\ lonlg1ins. 

A pa1ti.r ele les 11 ele la nil, al Pavelló
En\'elat, ball, amb e ls conjunts 
Fanny's 3, Orquesu·a Voldm i Tren 
de la Costa. 

A partir de 2/ 'i ele 6 del matí, a 
l'Escorxador, ajh11: EnU:Kla: 4 € (amb 
consumició). Organit1~1: Jovenr ALtiu 
ele Sant Joan (.)AS). 

:9illuns 9 setembre 
A les 9 del matí, al Camp de Tir, Tira
da Social al Plat. 

A les 12 del migdia, a l'avingucla 
O>mte Guifré, cmer Ramon cl'Urg i 
pla~1 Clavé, tres sarclanes, amb la co-
hla Montgrins. 

A les 12 del migclia, a la plac.a Major, 
cspec.1,1de d'animació infantil amb el 
grnp El Tramvia Blanc. 

A la l del migdia, a l'església de Sam 
Poi, concert de cobla amb la cobla 
Montg1ins. 

A 2/4 de 5 de la tarda, al Pavclló
Envelat, conce11 de festa major arnb 
l'Orquestra Montgrins. 

A les 6 de la tarda, al passeig Comte 
Guifr~, doble auclició de sarclanes, 
amb les cobles Marinada i Montglins. 

A 2/ 4 ele 10 del vespre, cls Palx)rcles, 
acompanyats del delegat de 
l'autoritat i prececlits per la cobla, 
aniran a buscar les Paborclesses als 
respectius donúcilL~ i s'adfe<,'aran a la 
pla<;,1 Major. 

A les 10 del vespre, a la plac;;a Major, 
Ball deis Pabordes, amb la cobla 
Montgrins. 

A 2/4 cl'11 del vespre, a la piara Ma
jar, auclició de sardanes, amb la cobla 
Malinada. 

A pa1tir de les 11 ele la nit, al Pavellé>
Envelat, ball amb la Familia Scmtllon
ga, l'Orquesu-a Montglins i el glllp 
Montecatio. A 3/4 de 5 de la matina
cla, Diana Florejada, amb xaranga 
rnL1sical, pels p1incipals can-ers. A l/4 
de 6, al Pavelló-Envelat, 13all del Pi
jama, arnb el grup Montecarlo. 

Dimarts 10 setembre 
DIA DEL NEN I DE lA NENA 

A les 11 del malí, audició de sarcla
nes. amh la cobla Ciutat de Girona, 
distribu'icles per la plac:1 Major, pla<;"a 
de !'Abadía, avingucla Comtc Gui
fré, pla~a Escultor Pujo!, carrer Ra
mon d'Urg i plar;a Pompeu Fahra. 

A la l del migclia, a la Pone del Covi
lar, dues sardanes ambla cobla Ciu
tal ele Girona. 

A les 2 cid migclia, a la Font del Co\'i
lar, dinar popular. A continuació. 
dues sardanes amb la cobla Ciurar 
ele Girona. 

A pa1tir ele les 3 de la tarda, Ruta ele 
les Banniles. 

A 2/4 de 4 ele la carda, al Camp de 
Petanca, melé de petanca. 

A 2/4 cle8del vespre, davantel Camp 
Municipal cl'Espoits, inici de La &r, 
geria. 

A 2.i4 ele 9 del vespre, a la pla01 Ma
jor, Sardana Lla1ga amb la cobla Ciu
tat de Girona. 

A 1/4 de 10 del vespre, al Pont Vell, 
castel! de focs. 

A 2/4 cl'l 1 del vespre, al passeig 
Comle Guifré, audició de sarclanes 
ambla Cobla Ciutac de Girona. 

A pa1tir de 2/4 de 12 ele la nic, al 
Pavelló-Envelat, ball arnb el grup 
Cimarron i Moonlight. 

A panir ele 2/4 ele 6 del matí, a 



l'E.<;<_urxador. festa aJtemati\·a. pro
Con-ellen¡.,'l1a 2002. Orga111tza: A..,
semhlea de .\lauleL<; dl'I Ripoll0-; i 
Ccx>rdina<.101~1 dA-;.scx:iationo.; rx:r la 
Uen¡.,rua Catalana (CAU 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

1 )ui.mt tol el dia, a la p~K-:_1 Clt\é, 1-ii.1 
de Dilxtix. 

\ les 12 cid migdia. a l't'sgl('sia dd 
Monestir, üfn .. ·I1:1 Floral a la simbúli
Gt corona e.Id comtt'Guifn'.·. fw1<la
dordd Monc:--tirde SantJoan i dL· la 
dina~ nacional cacalana. 

\ b 'i ck: la tartb. al S..,lú de Plen..., tk 
l'Ajun~unent, inau¡.,>t.mKió ele k .. "> no
n.'!> de¡x.'lml<.L.., de l'Aixiu l li~ú1ic 
Munic.ipal. Conferencia a c.'11rec dd 
dcx.1or Joaquim Alh:.mxb i S;ih ·adó, 
profi .. ':"-,;ordc b L'ni\·e,~ital Pompeu 
Fabi:1. sota el títol .\f.f.!,11[/icaciohi..tmi
aule/1 l de.'l'lembni &1-,>ttrlu1H11.,;.. 
sita ce >mentada a les n< >ves de¡-x:n
dencies cl: IArxiu. 

A IL"i 6 ele la tarda, .11 C:.unp '\.lunid
pal d'Espo,ts, paitil amistfo de fút
bol, l'ntn.· d-; equips CE Ah:Kb",(,. ·ne 
i I Iostalet-; d'cn Bas (P1ime1:1 Regio
nal). 

A 2 1 dt.'..,. de la tarda. ,1I pa~eig 
Comte Guifr(\ audició de sarcb1K·s 
amh la ce ~Jla ~ k..'tlicenimia Old \ 'in
tagc. 

Al final d'aquesta :iudiciú. la cohla 
inrerpn .. 1e1:1 Fls.~ac/o,)>. himne na
c.ion:u OC Q1~uunya. 

NOTES 

Com en anys antcliors. forem una 
caminada popular nn.., a l'ennita e.le 
Sant Antorti. Slti pcx::lrú pu~tr a p~u·
tircle les9c.lel \espIt.'. L'ao .. é.sserJ i.:x
dusiv,m1ent a peu i JX.'r la c..tlll'lcra 
(trohareu algune.-; soqm:.'ies dur~ml 
l'itincr.ui ). l'\O l'S fX.'1111l"O~ l l'acc. ~"i :.UlITT 

<..lp tipu-; de\ ehide. C:.11 l\.'<.X>rc.lar la 
nee<...-">.'ii~ll e.le JX)1tar lot. 

El tiquet indou el sopar 1 toe d n1:1tc'-
1ial que s'anir.1 donanL c.lurant el tra
µ:te. 

El preu deb tiqlli:ts (·s d<: 7.5 € i es 
rxxlmn adquirir a IOficin:t de hnis
me fu1s d diwndres 30 ch1gost. 

REPI{A'\1EN 1' I 5ERENATE~ 

Per se!-,'llir aquesta antiga u~1dició, d 
lkx· m(.--; idoni (-sel daustrcdel i\lo
llL ~<>el c~11xlamunc del ru-;reig del 
Comte Guifré. 

Durant ac¡uL.."it.a ac.tivital, es pm~u:1 la 
llll'gafi>nia e.lle' la flra ¡x•ra una millor 
auc.liciú de k-:-; fX.'<. 'L."> mu-;icab. 

r, • • 'L 1 1 (~ 'L 

Com en el<; c.brrer-, anvs. es muntu:1 
al Pavclló. Els cameb·c.le rnl·lahom
dor-, es ¡xxlr.m adquirir a l'Oficina de 
Tulisme abans cll'I dia 6 de scLemhrc. 
Indou ds halls de la nic cid di'i.-.;tbte, 
diumeng\.' . dillun-. i dima1b. El preu 
és de 2 r ( i no indou ds rnncens. 

LL-s entr.1dt-s per ,ti c:oncen e.le Uub 
Uad1 pcx.len ac.lquilir-se. en I emb an
ticipacb a l 25 € fins el e.ha 6 a l'Olttín.t 
de Turi..,me o al preu de l 1 € rn d 
moment de la fimció. 

Le-; llotges poden adquirir-se fm.s 
el clia '; a !'Oficina dl' Tu1isme. 

El preu e.le les llotges és de 36 C. '\Jo 
indou l'ahonamenl: aquest s ha 
cl'adquirir a part. l.a rifa de les llotges 
e.s far,l d dijous d1a 5 de setemhll' a 
les 10 dd ,·c-spre, al Pawlló. Eb preus 
ele les enu-:.Klcs semn: rnncc11 Lluís 
Uach l r f(l.25 € ventb an11cip:Kla). 
Di-..sal)(<: 9 f. diumcnge 9 f. dilluns 9 
C i dimarts 9 C. Conccn.-; de diumen
ge i dilluns -~ f . 

Comm~~,ra punn1almenr a 2 ➔ de 8. 
Es 1\.'lUn1:.ma la con<.-entJ:1dó (~11·ant 
d Camp d 'Esports deu minuts 
.iban-;. 

hinerari piara Cla\'(:, Sanl Poi. Co
mella. passcig Comte Guifré, Tints. 
Ju'>S:t. Corriols, '\obles Gironella. 
·Mestre "/uno. piara Abadia, /\ha! 
lsalguer, rnm·r i\laJOr I pla<;a i\lapr. 

Pan1tipar n>I dir -.;ih.ar, cantar i mu-
llar-se de forma sana. La millor ma
nera de pan,cipar-hi .sense anirar la 
ma1~1 (-s no parar-se sota els balcons 
ni seure. No rrencar el litme amb fr> .. 
togi.tfies. Ai]ihar tols plegaL.., a la pla<:.l 

i\la~>r i fer d Ctll]!.Ol Per m,.',eh1ur.1r-ne 
d futur. es prega ab pa11icipants dl'I 
p<>hle i als més ,c1er.111s que ,eclhn 
aque.tt·s n. .. nm1:.macions. l\ pn:ga ,11 
púhlic tirar :1igua neca i que p:11ticip1 
amb mstal lacions luc.liques. n'>mi 
ques o anenlótiques. 

E\'POSICIÓ DE 
• ., ·~ • I 1 ~- ~~~ 

Dies 8 i 9. Claustre del 1\-lonl'stir 
I lorali: de b, 10 a les 2 del migdia i 
e.le b I a b - de la t1n.la. Organit7.a 
cfa per l'A.'i.'i< x.iació G.111DL,111:1 i\mic, 
cid Honsai. 

EXPOSICJÓ DE PIVl1. RJ!S 
-. 

Palau c.k: l'Abac.lia. l lor..ui: e.le b JO a 
b 2 c.k:l nli!-,>clia i e.le b + a les 7 e.le la 
~m.b. 

CIÓ H CONCl RS DI: - .. -- .... -~ 
·ni1s el.-, llies e.le la festa, a l'eno:1da de 
l'Ajuncament. 

Dll\AR POPl I AR 
' ''WIIAR 

Es tomar.1 a n:lc:hr.tr el dinar p<>pular 
a ~ + de 2 del migdia lkl\ ant del Pl:t 
del Mas. El menú rnnsisur.·1 en una 
am~Kb. Fls tiquet5, .1 8€. \.':i 1xx.lc:n 
adquirir a !'Oficina de Tu1ismc llns el 
dijmL" dia 6 de setemhre. Fn us tk 
mal temps L'S far.1 al Pa\·cll<'>. 

:1.s AL r P, DE l.'ENVEI.AT 
:S l'AN ORGANITZAT<, PER LA 
,OMl'iSIÓ DI: FESTl~S I HI 
.::OI.-1 AHORA L'Ajl "11'\.l\ff",l 
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