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Mil cent vint-i-dos aniversari de la mort del Comte Guifré  

Vall d'Ora, municipi de Navès (Solsonès) 11 d’agost de 897) 
 

 1179 aniversari del seu naixement 

(p. Castell de Rià, 840)   
 

Ripoll, 11 d’agost de 2019 

Cada 11 d’agost la vila de Ripoll commemora la mort del  

Comte Guifré, fundador de la nació catalana. 

Les seves despulles reposen al Monestir de Ripoll.  

▬ ▬ ▬ ▬  

◘ Diumenge, 11 d’agost, a les 7.54 del matí: sortida amb tren de l’estació Plaça de 

Catalunya, via 1.  

◘10.05 Arribada a Ripoll. Esmorzar a la plaça de davant del monestir. 

◘ Al monestir: Ofrena floral a la tomba del Comte Guifré.  

   ● Recordança de Lluís Maria Xirinacs, 12è aniversari del dia de saber la nova           

      del seu traspàs a Ogassa (Ripollès). 
 

   ● Memòria de l’escriptora Maria Dolors Alibés, que residia a Sant Pau de Seguries  
      (Ripollès) 
 

   ● Visita al cenotafi del comte Ramon Berenguer IV en el 905 aniversari del seu    
       naixement. 
 

   ● Visita al Monestir i al claustre.  
 

◘ Museu Etnogràfic de Ripoll: Recepció pel conservador Sr. Florenci Crivillé.  
     

    Visita a l’exposició temporal:  “Sentiments en vitrines” Commemoració dels 90 anys    
     del Museu. 
 

◘ Recorregut pel programa d’animació del Mercadal del Comte Guifré. 

◘ A les 2. Dinar al restaurant Can Guetes del Centre d’Acollida Turística (CAT) 

◘ Visita al  Centre  d’Interpretació  del Monestir  de  Ripoll.   

     

Us convidem, com cada any, a participar-hi. 

 

Si us voleu ajuntar al grup: telf. 93 317 84 68 - indretsdelrecord@gmail.com 

mailto:indretsdelrecord@gmail.


  
Tomba del Comte Guifré I, al monestir de Ripoll 

 

Comte Guifré I de Barcelona, dit el Pelós (c. 840-897) comte de Barcelona, d’Osona, 

de Girona, d’Urgell, de Cerdanya i del Conflent. Fundador de la dinastia comtal de 

Barcelona. Ja des de l’edat mitjana els antics reis d’Aragó i comtes de Barcelona en 

varen glorificar i exaltar la memòria. El seu llinatge es mantingué per descendència 

directa de pare a fill durant cinc segles.  
 

Va morir a mans musulmanes durant la ràtzia islàmica del 897.  

Fou enterrat al Monestir de Santa Maria de Ripoll, que ell havia fundat.  

Al llarg dels segles, i seguint les antigues cròniques medievals dels reis de Catalunya-

Aragó, se n’ha glorificat la memòria servant el seu record i considerant-lo el fundador 

de Catalunya, ja des del 1380 fou anomenat “Pare de la Pàtria”.      

         

 
 

Monument al comte Guifré al lloc on va morir 
 

▬▬▬   ▬▬   ▬  ▬ 



 Ramon Berenguer IV 

Un dels personatges cabdals de la història de Catalunya 

 

  

Cenotafi construït el 1893 a Santa Maria de Ripoll a la memòria de Ramon Berenguer IV.  
 

Ramon Berenguer IV 

(Barcelona, 1114 - Lou Borg Sant Dalmatz- Valls occitanes del Piemont (Itàlia), 6 d’agost de 1162). 

Fou comte de Barcelona, Girona, Osona, i Cerdanya, príncep d'Aragó, comte de 
Ribagorça i regent de Provença.  
 

Fill de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença, a qui succeí en el tron comtal de 
Barcelona el 1131. 
  

El seu germà Berenguer Ramon succeïa al seu pare en el tron comtal de Provença.  
 

Era nét per línia paterna de Ramon Berenguer II i Mafalda de Pulla–Calàbria, i 
per línia materna de Gerbert de Gavaldà i Gerberga de Provença.  
 

Es casà amb la reina Peronella d’Aragó.  
 

Comtes de Barcelona. Casal de Barcelona 
 

Guifré I (dit el Pilós) 

Guifré II 

Sunyer I 

Borrell II 

Ramon Borrell 

Berenguer Ramon I 

Ramon Berenguer I 

Ramon Berenguer II 

Berenguer Ramon II 

Ramon Berenguer III  

Ramon Berenguer IV 

 

Extret de: Ramon Berenguer IV. Josep-David Garrido i Valls. 

Barcelona: Rafael Dalmau, Editor, 2014. 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Berenguer_Ramon_I
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Berenguer_I
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Primera biografia de Ramon Berenguer IV (1113/1114 - 1162), fundador del 

Principat de Catalunya, comte de Barcelona i príncep d'Aragó, va ser el 

responsable de la conquesta de Tortosa i Lleida, un fet decisiu per a l'espai 

geogràfic de la Catalunya actual.  

Després de dos anys de recerca, Garrido, que ja havia escrit biografies de figures 
clau com Martí I i Jaume I, lamenta que la historiografia hispànica doni “un 
paper secundari als catalans”, com si fóssim “una història subalterna”. És per 
això que també ha treballat amb la historiografia aràbiga i les investigacions del 
professor alemany Schramm, que es va interessar per la figura del comte els anys 
cinquanta. Ramon Berenguer IV no només va ser crucial per a Catalunya i 
Aragó, sinó també per a Occitània, la Provença i les lluites amb els 
sarraïns. “La història del principat de Catalunya té moltes connexions globals”, 
exposa Garrido, “va ser un territori decisiu en l'època medieval, en què Espanya 
com a tal no existia, sinó que es parlava d'Hispània, amb al-Àndalus, Castella, 
Lleó, Navarra, etc.” 
 

Les celebracions del 2014 passaren per alt el 900 aniversari del naixement del 
comte Ramon Berenguer IV, un dels personatges cabdals de Catalunya.  
 
Nou-cents anys després del seu naixement, l'historiador David Garrido ha 
volgut “rescatar” el comte per reivindicar “l'home d'estat que va ser”. 

 

▬ ▬ ▬ ▬ 
 

Homenatge a Lluís M. Xirinacs 
(Barcelona, 6 d’agost 1932 – Ogassa (Ripollès), 6 d’agost 2007) 

 

Doctor en Filosofia, ex-senador, escriptor i pensador. 

Activista infatigable per la pau i pels nostres drets nacionals. 

Fundador, ànima i impulsor de la Fundació Randa   

_______________________________ 
 

Manifest 
 

“Crida – 2000. Països Catalans” (Fragments) 
 

1.- Convoco a Assemblea dels Països Catalans 

 

La independència de cada nació és el bé més preuat per establir la pau a la Terra. Mai 

cap país no pot mercadejar la qualitat de la seva llibertat. 
 

Convoco a Assemblea dels Països Catalans, convoco tots els habitants de la 

Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de les Illes Balears i Pitiüses, del País 

Valencià, del Principat d’Andorra i del Principat de Catalunya, siguin de la procedència 

que siguin, amb consciència de pertànyer a una nació amb arrels mil·lenàries i que 

anhelin la responsabilitat del seu futur. 
 



La meva convocatòria respon a una única finalitat primera: la proclamació de la nostra 

independència com a poble sobirà, dintre d’Europa, en la línia de les declaracions dels 

Drets dels pobles de la ONU, en la seva singularitat i en igualtat fraternal amb la resta 

de pobles de la Terra. 

(...) 

3. Una veu ferma i sincera 
 

Ara és el moment que els nostres partits, sindicats i Institucions escoltin la nostra veu, 

una veu realment ferma i sincera. Ara és el moment que la voluntat del poble 

esdevingui la veu de la responsabilitat solidària, amb les mans lliures per acollir en 

germanor totes les diferències i diversitats interiors, sempre que no vulguin destruir la 

nació i retornar-la a la subjecció que ha patit durant els darrers segles. 

Ara és el moment de satisfer la nostra ànsia de solidaritzar-nos amb els desposseïts de la 

nostra terra i amb les nacions explotades i oprimides del món, tot començant per les 

més properes, i de renunciar per sempre més a tota agressió expansiva. 
 

-“ Jo sóc poble, tu ets poble”- 

(....) 

El poble català és el subjecte col·lectiu actiu de la sobirania nacional. Aquesta crida, 

abans que un emplaçament als Estats espanyol i francès, és una proposta dirigida al 

poble català. 

Lluís Maria Xirinacs i Damians 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬    

 

Maria Dolors Alibés 
 

Vidrà (Osona), 2 de gener de 1941 

Sant Pau de Segúries (Ripollès), 8 de novembre de 2009 

 

Record i homenatge 

L’11 d’agost del 2006, a la tarda, dintre el programa d’homenatge al comte Guifré 

vàrem fer l’acte: Trobada amb l’escriptora Maria Dolors Alibés  

 D’ençà del seu traspàs, cada any li fem recordança. 

 

Observadora amatent, aplegadora de paraules i d’expressions, posseïa el rar do de la 
llengua que, amb amor i amb humor, sabia transmetre als nois i les noies servint-se del 
màgic món de mots ben travats que configuraven els seus llibres, missatgers de tantes –i 
tan engrescadores i sorprenents– propostes literàries. 

                           Florenci Crivillé (2010) 
  
 

Maria Dolors Alibés, llicenciada en Història, exercí de professora de català, formà part 
dels Assessors de Didàctica del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC) de la 
Generalitat de Catalunya, amb el programa El gust per la lectura, visità les escoles de tot el 
país i aconseguí un gran èxit pel seu art de saber engrescar els alumnes a llegir.  



Col·laboradora habitual dels mitjans de comunicació: Avui, Cavall Fort, Tretzevents, 
Regió7, el 9Nou, Catalunya Ràdio, Radio Olot. Reconeguda escriptora, ha deixat escrits 
una cinquantena de llibres per al públic infantil, entre novel·les i reculls de contes –
molts dels quals traduïts al basc, gallec, castellà i francès. Guanyà diversos premis 
literaris.  
 

Avui que som a les envistes de la nostra Independència, a la Maria Dolors Alibés la 
recordem d’una manera especial, com a totes aquelles persones que l’han anhelada. 
 

Cloïa la seva dedicatòria en un llibre l’estiu del 2001: Visca Catalunya Lliure i 
Independent  
 

 
“Llegir com viure”... 

i com somriure, 

i com escriure... 

Com tot per a tot 

i per a tots  

            Joan Triadú 

 
Per a la... Maria Dolors Alibés 
 

Deu anys i l’enyor no se’n va, 

record viu i punyent, 

absència, no solitud, 

distància, no allunyament, 

deu anys del temps 

quan tot recomençava: 

un desig interior, 

llavor que puja individual 

original i plena i brina 

i esclata enfora i topa  

amb l’acció continuada de tots, 

i així es retoca la vida  

i s’avança en llibertat, 

l’afinitat, el risc, la resposta... 

evoquem el geni dels seus mots 

i en temptem la màgia. 

 

              Teresa Clota i Pallàs 

                         6 d’agost de 2019 

 

 

   



  

 

 

Maria Dolors Alibés,  
escriptora prolífica de llibres per a infants i joves,  
representada pel seu marit, el popular dibuixant JAN, en plena creació:  
 

 Fulls replets de personatges que surten volant!  

 I s’agrupen i es tornen llibres!  

 I es retroben a la prestatgeria i es parlen!  

 I es manifesten prodigiosos!  

 I esperen amb delit ser llegits! 

 

 Amb quin gust feineja l'escriptora!  

 Amb el dit fa advertiments!  

 A somniar tots!  

 Espavileu-vos!  
 

 I per suport del seient, quatre sòlides barres! 

 

A la Maria Dolors Alibés, traspassada, ara fa deu anys, a Sant Pau de Segúries, on 
vivien, el 8 de novembre de 2009, a 68 anys, la fem present.  
Imaginem sentiments!  Traspassada d’una banda a l’altra de la riba, de la vida al record. 
Ens uneix i ens fa companyia el seu record, el seu exemple i la seva dedicació. 
 

Teresa Clota 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 



 
Monument al comte Guifré a Barcelona, que cal restituir 

 

Lligams de l’activista cultural Nemesi Solà i Franquesa 

amb l’acte d’Ofrena floral a la tomba del Comte Guifré a Ripoll. 
 

Reivindicacions que ens recorda que tenim pendents: 
Un carrer apropiat per al Comte Guifré a Barcelona. El comte Guifré té dedicat un 
carrer molt i molt petit, perdut dintre el Raval de Barcelona, i a la placa del carrer no hi 
consta que fou comte de Barcelona. El fet és que l’onze de setembre del 878, Guifré 
el Pilós fou investit comte de Barcelona, aquest any farà, doncs, 1141 anys.  
 

Monument al comte Guifré a Barcelona, que cal restituir. “L’estàtua original de la 
cúpula de la basílica de la Mercè es va fondre en temps de guerra per fabricar 
armament, fou restituïda pel franquisme, molt més grossa que l’original, i per atorgar 
més exemplaritat a l’acció, varen reutilitzar el bronze de cinc estàtues de catalans 
il·lustres de les que decoraven el passeig, avui de Lluís Companys, en record de diverses 
personalitats de la història de Catalunya, instal·lades amb motiu de l’Exposició 
Universal del 1888. Així, el bronze de l’actual Mercè prové de les estàtues dels comtes 
de Barcelona Guifré el Pelós i Ramon Berenguer I; de l’arquitecte que inicià la 
catedral, Jaume Fabre; del jurista Pere Albert, i de l’historiador Bernat Desclot. 
 

________________________________________________________________   
 

El Mercadal del Comte Guifré a Ripoll, una cita anual en la qual la ciutadania pot fer un 
viatge en el temps fins a l’època medieval. 

Com és habitual, el centre històric de la vila serà l’epicentre de la celebració amb el 
muntatge d’un mercat d’època, format per una setantena de parades amb tot tipus 
de productes de qualitat i amb demostració d’oficis. A més durant els tres dies es duran 
a terme espectacles itinerants, concerts, campaments, combats d’espases, exposicions, 
tallers per nens i activitats familiars. 

• Exposició “Per què? I obra pictòrica de Carme Solé i Vendrell.  
  (a l’antiga Església de Sant Pere) 



 
 

                                                      
 

 

 
 

IIII ____________________Indrets del Record______________________   
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