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Solsona està d'enhorab o n a , v e s s a n t d e goig i e n t u s s i a s n a e p e r 1' a r r i b a d a
del nou Bisbe, Il·lustríssim Dr. D. F r a n c e s c Vidal i Barraquer. '
L i V C E T A N I A . s' a d h e reix; a n a q u e s t e s c l a t d e
j o i a oferint-li a q u e s t e x traordinari, en testimoni
del m é s h u m i l i s i n c e r afecte i c ò m a h o m e n a t g e
de la m é s r e s p e t u o s a sumissió.
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EL IllM. DR. D.

Francesc iai i Earrigir.
Nasqué a Cambrils, diòcesi de Tarragona, als tres dies del mès d'octubre de mil vuitcens tseixanta vuit, essent curosament educat per sos piadoses pares. Allí aprengué les primeres lletres, distingint-se per sa afició
a !' estudi de la Doctrina cristiana i a
les pràctiques de pietat, i an aquest
estudi s'entregà sempre més, amb especial i constant predilecció, preguntant sovint en aquella tendra edat el
per què de les coses que li ensenyaven. Les pràctiques piadoses a les
que amb més gust s' entregava eren
aquelles que podia, exercitar silenciosament i sense la més petita ostentació.
Aquests sentiments conservà i fomentà al Pensionat dels PP. Jesuïtes
de Manresa, on cursà els quatre primers anys del Batxillerat, amb tal aplicació i profit que meresqué sempre
les notes més distingides i els càrrecs
més honorífics; i tot això, unit a les
belles qualitats del séu caràcter reposat isenzill, li valgué l'apreci i admiració de tots els seus condeixebles i
dels seus mateixos professors.
A l'últim any del Batxillerat el volgué al séu costat el séu pare, qui 's
trobava ferit de la greu malaltia que
dintre poc el conduí al sepulcre. I, a
pesar de que aquell any degué estudiar privadament i de que ocuparen
sa atenció tals desgracies de família,
el jove Vidal i Barraquer aCabà el
curs amb el mateix lluïment i amb 1'
obtenció de les més brillants calificaciòns.
Cursà després els estudis de la Facultat de Dret a V Universitat de Barcelona, mentres al Seminari Conciliar
de la mateixa ciutat estudiava la Teologia Dogmàtica.

A r Universitat adquirí merescut
renom, especialment per ses profondes disertacions a l'aula de Dret Canònic, que estudià amb verdader gust
i afició, manifestant ben prompte sa
competència en tal matèria; i al Seminari se feu conèixer per sa feliç vivesa i penetració en les més difícils i
complicades qüestions, conquerint llegitimament la fama de teòlec.
L'acoblament d'estudis i assignatures d'ambdues carreres no foren pas
obstacle per a que 's dediqués amb tota activitat a moltes obres de cultura
i de zel verament apostòlic. En les diferentes acadèmies de qde era membre, era imprescindible el séu concurs
per aT esplendor de llurs grans actes,
i en les obres socials, de caritat i de
propaganda catòlica confiades a les
variés associacions a les quals pertanyia, acreditava el séu incansable fervor, essent sobre tot la Catequessis
(o ensenyança de la Doctrina) de la
barriada obrera de la Sagrada Família la que li proporcionà un ample
camp d'operacions, on pogué desenrotllar ses energies de jove apòstol.
Llicenciat en Dret Civil i Canònic
amb la nota superior o de sobresaliente a l'Universitat de Barcelona, i
acabats sos estudis de Teologia Dogmàtica al Seminari, adquirí la pràctica en la professió d'advocat baix la
direcció del Dr. Almeda, eminent jurisconsult de la capital de nostre principat. Després passà a F Universitat
Pontifícia de Tarragona, en la que
estudià altre curs de Teologia Dogmàtica, Teologia Moral i Qüestions
difícils dè Teologia, essent ordenat
sacerdot, ,all7 de setembre de 1899,
per r Arquebisbe Excm. Dr. Tomàs
Costa i Fornaguera.
Ja sacerdot, obtingué el grau de
Doctor en Dret Civili Canònic amb
calificació d' excel·lent en l'Universitat Central.
L'Exnm. Dr. Costa i Fornaguera,
considerant el talent, il·lustració, bon-
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dat i tactj prudent del Dr. Vidal, no
volgué autorÍLzar-!o per portar sos
serveis a una altra diòcesi, per a la
que l'havien sol'licitat sinó que ben
aviat li confià assumptes dejcadissi.TS i missions difícils, en les quals
mostrà ben clares i llampants les qualitats que en ell va descubrir el Venerable Metropolità, aixis és que. als
27 ds desembre de 19C0, el nomenà
Fiscal substitut del Tribunal eclesiàstic i metropolità, essent nomenat ef(ctiu als 4 de miig de 19Q5, a la
rrortdeqii lo havia estat fins allavors, M. I. Dr. D. Josep M.^ de Castellarnau.
Al mateix temps desempenyà el càrrec de Previsor i Vicari General interí en les ausen Í3S del M. Ilt-e. Dr.
Gul·llameí, al qua succeí al ésser aquest nomenat Bisbe de León. no sols
en tant elevat càrrec, sinó també en
en el de Jutje Auditor de testaments
i causes pies i Jutje metropolità per
per nomenament de 3 d' agost 1909.
Als 19 de sepembre de 1' any 1907,
havia presa possessió d' una Canongía de la Catedral Metropolitana de
Tarragona, que había guanyada en
brillants opfsxions, y als 12 de decembre de 1910 se possessionà en la
mateixa Iglesia Primada de la Dignitat d' Arxiprest, a la qual fou promogut per la Corona.
En tots els càrrecs de la Cúria eclesiàstica esmentats, se distinguí per
la profonditat dels seus estudis, la
solidesa dels seus arguments i 1' oportuna aplicació de la seva doctrina,
qualitats manifestades en inombrables informes, dictàmens, resolucions
i sentencies, tant de caràcter governatiu com judicial. Per això la seva
apinió i consell han siguts requirits
per persones de gran renom en la professió d' advocat i envellides en el
maneig dels tractats de Dret. Però
se pot afirmar que s'es distingit encara més el gran Prelat que 'ns ha
destinat la Providencia pels seus dots
de bon govern, lo qual ha fet que el
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séu parer fos sol·licitat i tingut en
gran estima en les difícils, delicades i
trascendentals qüestions, que se són
presentades per l'excepcional estat
en que se són a voltes trobades una i
altra potestat, civil i eclesiàstica.
L' importància dels assumptos en
que gaire bé sempre s' es hagut d' ocupar no l'han pas privat de baixar a
detalls i minuciositats en altres mil
negocis que ha hagut d'arreglar, o en
els quals ha hagut d'intervenir, per
no haver-li permès la seva bondat donar una negativa, encara que els qui
li hagin demanat el favor hagin sigut
persones de condició humil i tal volta
d'ell desconegudes, fins al punt de no
haverlo saludat mai fins al moment de
demanar-li la seva ajuda.
I si no s'ha sapigut resistir a peticions estranyes, tampoc li havia de
ser un obstacle la multitut de ses ocupacions per a acceptar qualsevol càrrec que l'autoritat li confiés. No és
d' estrenyar, doncs, que '1 nom del
Dr. Vidal i Barraquer figurés en totes les comissions diocesanes del séu
temps nomenades pel Prelat, a causa
de la confiança il·limitada que aquest
tenia en ell posada. Fou nomenat.
Consiíiari del Patronat de l'Obrer,
Vocal de la Comissió diocesana per
al Foment de l'Acció Católica-Sòcial,
i, més tard. President del Consell de
Vigilància contra el Modernisme; Delegat diocessà per a l'instrucció i resolució d'expedients de redempció de
cargues eclesiàstiques, commutació
de béns de capellanies i tot lo relatiu
a la Llei Conveni de 24 de juny de
1867; Vocal deia Comissió diocesana
en la confecció i revisió general de 1'
Estadística de crèdits de la Diòcesi
contra l'Estat, etc. Com tampoc es
maravella que un home adornat, de
qualitats tan extraordinàries, al quedar vacant la Sèu de Tarragona per
defunció de l'Excm. Dr. Costa i Fornaguera, fos el·legit en primera votació Vicari Capitular de l'Arquebis-
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bat, i això en un lloc on tant abunden
les eminències del clero.

er
' Benecliclus ([iii veiiil
in uomiíie Doniini»

tíHeu vist còm no gosa obrir-se?
çiheu vist una flor marcir-se
quan li falta 'I raig del sol?
Es que plora d' anyorança
i va tancant-se amb recança
còm volent mostrar son dol.
L' aucellet que 'Is aires creua
al perdrer la mare seua
no fa res més que plorar
i canta dolça tonada
el dia que 'n V enramada
de nou la torna a trobar,
Doncs, també, còm flors novelles,
igual que tristes aucelles,
llàgrimes hem derramat,
boi esperant amb fe pura
què r bon Deu amb sa ternura
ens portés un nou Prelat.
Permeteu, doncs, que en eix dia,
fora 1 dolor que 'ns punyía
de trovar-nos sens Pastor,
Solsona entera vos diga:
sBeneií, beneit siga
el que ve en nom del Senyor.»
Del Claustre la Verge aimada
fassi grata vostra estada
en aquest humil terrer,
i vetlli la rica vida
de qui ne 's flor escullida
dels Vidal i Barraquer.
Còm ovelles les més manses,
seguirem les ensenyances
de vostres llabis de mel
i, Deu vulgui, que, en penyora,
poguem tròvà 'ns tots a l'hora
refilant càntics al Cel.
J. ARGEMÍ.

CIP-HLL B1 1
[• IfiLE W

(ïraduil (iol «Rutllelí» de Tarragona)

Quan per primera vegada 's visita
una ciutat, les primeres paraules que
apunten a flor de llabi són indagatories de 1' estat de la mateixa i de les
seves glòries passades, que constitueixen r esperit que la vivifica, ennoblit-la.
Per aço. Il·lustre Prelat, qui veniu
a gobernar l'Iglesia de Solsona, boi
donant-vos la benvinguda, i creient
satisfer un viu anhel de vostre cor,
anem a presentar-vos un abreujat de
l'historia de la mateixa, que al propi

CATEDRAL.— Pürla do S. Agusi i

temps serveixi per ailiustrar als fidels que Deu ha posats baix la vostra
direcció.
Quan els deixebles de l'Ermità de
Tagast passaren a Espanya, no fou
menys afortunada nostra comarca que
les demés de Catalunya, ja que en V
any 398, segons Massot (1), o bé en
(1) Compendio historial de los llermitmos
Aguslín. pag. 302.
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404, segons Jordan (1), fundaren un
monastir de la seva regla a Solsona,
donant a la seva iglssia el títul de
Santa Maria, la qual pot g!oriar-se de
contar entre 'Is seus fundadors a Sant
Paulí, un dels deixebles del gran Bisbe d'Hipona.
Mes, deixant aquets temps, que
són la nit de l'historia pàtria i, ademés, per ésser mancats de sòlids fonaments els precitats historiadors agustins, passem a lo què podríem nomenar temps histories de nostra terra, ço és, després de l'àrabe invasió i, als primers temps de la Reconquista, ja veiem iglesia en la capital
dels Lacetans, En 819, per l'acta de
consagració de l'iglesia de Urgell pel
bisbe Sisebut, tenim ja noticies històriques de la, allavors, nomenada parròquia de Celsona (2), i, a principis
del sigle X, el comte d'Urgell, Sunyer (906-950), reconstruí la nostra
iglesia, còm ens consta per lo que diu
el séu nét en la carta de privilegis
concedits a la mateixa en l'any IV del
rei Robert (1000), (3), qual temple
fou consagrat, en 977, pel bisbe Wisald a petició del viscomte Miró (4).
No podem fixar quin serfa'1 titular
de nostra iglesia en eixos temps, car
les escriptures que resten de l'últim
terç del sigle X''- unes vegades li donen el títol de Sant Pere, i altres el
de Santa Maria i altres els dos a 1'
hora; però, còm en el sigle següent
sona únicament el de Santa Maria,
és de suposar que en tot temps haurà sigut la principal patrona de nostra iglesia la Reina dels cels, i Sant
Pere, a lo més, haurà sigut copatró
de la mateixa.
(I) Hhloria de la provincià ds la corona de Aragón de la sagrada orden de los Hermitanos de San
Agustin, vol. HI. cap. XXV, mim. 1.
(2' Marca Hispànica, apèndix mim. 1, col.
{'.V, Cosla i Bafarull, Memorias de la ciudad de
Solsona, vol. 1. pag. 01. M. S. exislont a l'arx. de
cala Ciulal. mims. 63, 64 i 6.5.
(4) Lib. 1 Dotaliorum ecclesiae urgellemis. ttxim'
839.
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Mercès a la rel'ligiositat i munificència, dels senyors temporals d' aquesta ciutat, els comtes d' Urgell i
els viscomtes de Cardona, i als privilegis i franqueses concedides als seus
habitants anava engrandint-se la població, de tal manera que, al propi
temps que 'Is murs, fou precís aixampíar la casa del Senyor, i a 1' acabarse 1'obra, en 1069, succeí'1 prodigi
de baixar foc del cel a encendre la
llàntia, a petició del poble, qui pregà
a! Deu de les maravelles que obrés
algun miracle per a il·lustrar aquella
llur santa casa (1).
Gran fou la fama d' aquesta iglesia en aquells temps, ja que, segons
frase del comte Ermengol IV, «era
coneguda de tothom i celebèrrima fins
als confins occidentals del mon» (2). I
si gran fou la seva fama, no ho fou
menys la opulència i grandesa, puix
arribà en temps dels pabordres a tenir setanta cinc iglesies baix el sen
patronat, i sos insignes prelats, al noble títol de Marquesos d'Olius, afegiren el de altres baronies.
Trobant Ermengol VII petit aquell
temple per a un santuari de tanta nomenada, i que constituía el panteón
deia seva sobirana familia, a ses costes, sobre '1 mateix, n'alçà un de nou
que foii consagrat en 1163, (3), quals
tres absis, i artístic campanar, un dels
més beíls exemplar del séu sigle, estan encara amb orgull desafiant els
temps, mostrant la gravetat i bellesa
de.llur estil.
A la segona meitat del sigle XlIIéfou començat per Ponç de Vilaró, el
pabordre qui més treballà per l'engrandiment de la nostra iglesia, i que
més tard fou bisbe de Vic, l'actual
temple gòtic, d' atrevides arcades,
quals puntes al cel s'enlairen per a
ensenyar a nostres esperits a elevarse envers Deu qui 'Is ha criat.
(1) P, Villanueva, Viage literario, vol. IV.
(2) Cosla i Bofarull, ob. i lloc. cilats.
(;t) Arx. Epal.
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plendor fins a leshores tributats a sa
augusta mare Santa Maria. Còm a
bons deixebles d'aque'Is sants reliigiosos acudiren els solsonins a Felip
II, proposant-li que fos elevada a Catedral la seua iglesia, creant un nou
bisbat. Aquella petició, elevada pel
Rei a Sa Santetat, fou rebuda per aquest amb gran joia, i preconitzà la
nova Diòcesis als 19 de juliol de
1593. Aquí sí que deuria entretenirme a explicar-vos la il·lustració, seny
i virtuts de!s venerables Prelats qui
s'han succeït; d'aquets celosos pastors als qui Solsona deu sa il·lustració científica i moral, son esplendor
artístic i ses riqueses materials; però
la concisió d' aquets treball m'ho impedeix.
En 1838 tornà a quedar Solsona
horfa de pastor, essent gobernada per
Vicaris Capitulars finsa 1891, en qual
data, el restaurador de les glòries de
Catalunya, I' inmortal Morgades, logrà restaurar sa principal glòria, obtenint del Rei i del Papa Lleó XIII^el qué tingués, residint en sa iglesia,
Administrador Apostòlic, amb caràcter episcopal, essent-li concedit per
prelat en 1895 el Dr. Riu, fill preclar
de la mateixa.
Veusaquí amb excessiva concisió
ressenyada l'història de una deies
joies que més han adornat en tots
temps la terra catalana, ja per les seves obres arquitectòniques, que pas a
pas han seguit 1' estil de tots els sigles, ja també per la observança de
la regla, ja, finalment, pels il·lustres
varonsqui l'han regida, entre'Is quals
pot esmentar-se '1 Cardenal de Cardona (1) i als que podem afegir-hi el
nou pastor que avui ens arriba per a

é

Vist, encara que lleugerament, lo
material o el cos, que podríem dir, de
l'iglesia de l'antiga Setelsis, anem a
ressenyar lo espiritual de la mateixa:
A V any 819 és contada còm a parròquia del bisbat de Urgell i, dada 1'
importància de la pob'ació, anirien agrupant-se clergues en ella, els quals
al sigle X''- vivien en comunitat baix
l'obediència de un Prior i, segurament, obeint la canònica aquisgranense. En 1090 trobem ja establerta—o
restablerta si és que aquí en ei sigle
IV'"''-s'instituissen els deixebles de
• Sant Agustí, còm ja hem indicat—la
Regla Agustiniana, que 's conservà
fins al 1592, en qual data foren secularitzats els monastirs de canonges
regulars de S. Agustí del principat
de Catalunya i comtat del Rosselló
pel Papa Climens VIII.''
Finsa l'any 1409 foren els canonges gobernats per vintisis Prepósits
o Pabordres qui, sí poguessem estudiar-los detalladament, ens oferirien
perfectes models en virtut, en les lletres i en les armes. D'aquesta data
fins a la secularització foren gobernats per vuit abats, tres dels quals,
sense deixar d'ésser prelats de Solsona, ocuparen les més altes dignitats
de l'iglesia, puig dos cenyiren el pali
i un vestí la porpra.
Secularitzats els Canonges Regulars de S. Agustí, temien els fills de
Solsona que 's perdés el culte i ex-

...1

{9j Era vnlgarmenl aixís nomenat l'abatJaiimo Fdic per ésser fill del comte de Cardona,
.(oan Ramon Folc I, el qual, conservant el gobern de nostra iglesia, fon bisbe de Vic, Girona
i Urgell on qual última Seu rebé del papa Pío 11
el capell cardenaiici. Fou abat d'aquesla iglesia desde 1439 fins que morí en líCO.
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gobernar aquesta iglesia. Les noves
que d'ell ens porta la marinada són
fortament esperançadores. Fem vots
per a que sigui la-primera glòria de
r iglesia de Sta. Maria de Solsona,!

per a què acoblant-nos a tots a redós
de nostra excelsa Patrona, dretament
ens guii vers la glòria que '1 temps
no esfuma.

r

:" '

J. S. i V.

L'ESCUT DEL NOU BISBE

Amb força gust, per la seva elegància i sencillesa, és dibuixat 1' escut de nostre Bisbe en T antiga forma
catalana.
Té al front, en escudet circular, el
tau d'or en camp de guies de la Séu
Primada de Tarragona, en la qual fins
ara ha exercit son apostolat, i és, per
lo tant, sa més noble empresa.
L' escut es partit, ostentant en la
primera part, que és d' atzur, una
banda d'argent amb tres arminis' en
la part superior i un xeuró d'or en
l'inferior surmontat de dues roses i
amb una altra sota'1 vertix. Son a-

questes les armes de la noble fartiilia
de Barraquer.
• L'altra^part torna a partir-se, tenint empinat en la primera, que és de
guies, un cavall ensellat; i una guineu
al natural en la segona, que és d'argent. Aquestes son les armes de sa
nobla avia paterna, filla dels cavallers
de Qimbernat.
' ' ,
I carinyosament ens amonesta en
sa divisa, prenent les paraules de 1'
apòstol S. Joan en sa primera epístola, dient-nos que 'ns estimem els uns
als' altres: Diligite alierutrum.
J. S. i V.
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DE SOTA 'L PONT.
•••••••••••••••••••••••

Les campanes toquen
ben alegrament
i el Drapaire plora,
plora amargament.
Bisbes prou ne venen;
mes, prompte se 'n van,
quan més un els aima
ells no 's van deixant.
Campanes de joia
bé prou que 'n sentim :
quan el cor s'hi afecta
tost nos penedim.
Per aíxó el Drapaire
té son cor retut,
car vofdna veure 'Is
morts en senectut.
Quan toquin campanes
en sò de tristor
per pèrdua de bisbes
que 'tis efs pren la mort,
llavors el Drapaire
• del Pont eixirà
i amb ef cor ben ample
ple de joi riurà.
DRAPAIRE,

COMUNICAT
a D. R. de Solsona
M' heu donat molt de goig- amb
el vostre escrit publicat en un dels
darrers números

de LACETANIA,

perquè en ell se veu que a Solsona

encara tenim homes de cultura,
Vus, que sembla us .suhreix pels
colcps, con) diem els ignorants,
haurien de procurar infiltrar-la
als bons pagesos de la partida de
Santa Llúcia i tindríem de la m i llor manera resolt el problema de
la esquellada.
Jo, que tant abomino aquestes
coses per a mi còm pels altres, al
tenir-ne noticia, vaig passar un
ofici al Sr. Cabo de la Guardia Civil a fi de que amb tots els medis
legals ](rücurés evitar-la, que és
tot lo que puc fer pel cérrec que,
encara que incultament, desempeiiyo.

^Ha complert la Benemèrita amb
la seva obligació?
Vos que, segons sembla feu de
policia en aquest assunnpte podreu
dir-ho.
Respecte a lo de les planxes,
anònim senyor, tots ne fem, i jo
més que caj); però si vull que consti que les faig amb la més bona
intenció, puig en tots els meus actes d' alcalde, sòls me guia 1' amor
a Solsona.
RAMON BOIX.
Impromla de S. Corominas i Fill.—Solsona.
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