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Ara fa 200 anys
Enguany es celebren els 200 anys del vot de poble que els parroquians de Vallcàrquera (FigaróMontmany) van fer per allunyar fams, pestes i malvestats amb què la terrible Guerra del Francès
els atenallava des de feia temps. La prometença feta als sants patrons va consistir en el
compromís de fer una processó anual entre l'església parroquial de Sant Pere i la capella de Sant
Rafael. L'operació va tenir èxit i la Festivitat dels Sants Patrons s'ha anat celebrant des
d'aleshores cada dilluns després del Dilluns de Pasqua (Dilluns de Pasqüetes).
L'any 2009 es va muntar l'associació Amics dels Sants Patrons i la Festa del Pi
(http://santspatrons.blogspot.com.es/) per tal de commemorar el bicentenari. Les fites que es
van marcar van ser quatre: difondre les imatges disponibles sobre la festa, editar un llibre de la
seva història, recuperar la solemnitat litúrgica original i arreglar l'església de Sant Pere de
Vallcàrquera. Doncs bé, l'associació ha complert amb escreix els seus objectius: s'han editat dos
DVD, un amb gairebé 1.000 fotografies i un altre amb filmacions a partir de 1967; s'ha fet un
llibre d'història; s'ha restituït la música sacra que sonava a les parròquies del Congost a principis
del segle XIX; s'han restaurat els ornaments eclesials (canelobres, creu de l'altar major, safata
dels administradors de la processó, sacres del segle XIX, creu de l'antic cementiri, etc.); s'ha fet
un nou tabernacle; s'ha publicat una edició especial dels goigs parroquials; s'ha fet una bandera
commemorativa dels Sants Patrons; i, finalment, però no menys important, s'ha restaurat
l'església de Sant Pere i s'hi ha reinstal·lat el retaule renaixentista (any 1595) totalment restaurat.
La feina feta per l'associació amb la col·laboració principal de la parròquia ha estat ingent i, en
els temps que corren, és digna de tots els elogis i no és cap tòpic afirmar que és la prova que la
societat, quan s'organitza, és capaç de gairebé tot. Cal felicitar, doncs, públicament, l'associació
Amics dels Sants Patrons i la Festa del Pi en el seu conjunt i el seu president, Xavier Vila, per la
tasca feta. Els propers 15 i 16 d'abril, dates del bicentenari, seran un bon moment per anar al
Figueró i fer-ho en directe.
Coses de la vida, enguany els veïns espanyols també han tingut el seu 200 aniversari: el de la
Constitució Liberal de Cadis, coneguda popularment com la Pepa. Aquest sobrenom una mica
ridícul ja indica l'èxit que va tenir històricament, cap, i a desgrat dels esforços dels polítics acabats de
convertir al liberalisme i dels corifeus que els envolten, la commemoració ha estat a la seva mida:
les típiques coses d'historiador, molta referència a la "unidad de Nación Española" i molts "vivas"
al sogre de l'Urdangarín. Què volen que els digui: la pietosa, modesta, poc coneguda i resistent
Festivitat dels Sants Patrons de Vallcàrquera li dóna mil voltes, a la pobra Pepa.
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