Cent septuagèsim setè aniversari de la crema de Ripoll
Trobem que fa ara cent anys El Gall de Ripoll publicava els actes que es feien amb motiu de la
commemoració de la crema de Ripoll. Cent anys després continuem commemorant aquesta
diada, però ara en diem “La festa del 27 de maig”, i és una diada més festiva que no pas
luctuosa.
Ens fa gràcia comprovar el llenguatge prenormatiu: magnifich, lloch, plassa, depositar o reyal
tal i com s'escrivien abans de la publicació de la primera Gramàtica Catalana oficial el 1918, els
accents i guions també s'escriuen lliurement i la reunió té lloc a les “nou y mitja” en comptes
de dos quarts de deu. Però l'important és que es feia en català, cosa que no passarà després
de la guerra civil espanyola, ja que a partir del 1936 tardarem molt de temps a veure
publicacions en català, i encara més si es tracta de documents oficials, per tant benvingut el
català, normatiu o no!
Seguint les passes dels nostres ancestres aprofitem el títol de “Septuagessim seté aniversari” i
com si es tractés d'un embarbussament n'hi afegim cent més.
Comparem els actes que es van celebrar ara fa cent anys amb els de l'actualitat. Fa cent anys
gairebé tots els actes passaven pel sedàs de l'església, o sigui que el 1916 l'acte principal va
ser una missa en sufragi de les víctimes, i va acabar després d'una manifestació cívica amb
l'ofrena de la corona.
Aquesta ofrena floral continua intacta el 2016, però en un context social molt més laic, la
missa no se celebra, i en canvi hi ha cantada de la coral i també ballada de sardanes.
Esperem que d'aquí cent anys més la festa no s'hagi perdut, i encara que de ben segur si
existeix haurà canviat de format, nosaltres no en direm res: D'aquí a cent anys tots calbs!
El Gall de Ripoll, 27 de maig de 1916
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El Ma.gnifichÁjunt.ment te t honor de convidar,a tots
els habitantsd aquestavila.alOFICI qué en sufragi deles
ánimes de les víctírnes del 27 de Maig de 1839; tindrá
Iloch en la Reyal Basilic de Santa Maria el dia 27 del
corrent, á les deu, ixi corn a la manifestació
cívicáqué ac
.te seguit després del ofici se. organitzrá en la. plassa.de
Sta. Maria recorreguent auns carrers pera dirigirse a la
Plassa de. la Constitucióy ceposÍtarla CORONAal peu del
Monument que avila te erig.t á les víctirnes d’ aquella luc
tuosa jornada.
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Notes.-La reunió a las Cases Consistoils a les nou y rnitja.
a societat choral “La Flor de Maig” a es 9 de la nit, cantará acompanyada
orquesta el himñe dedicat a la festa.
.

AC Ripollès - El Gall de Ripoll (Ripoll) 27/05/1916. Pàgina 1

de la

