La festa dels Romeus Monistrol

La primera trobada de l’any 2.016 ha tingut lloc el passat cap de
setmana 23 i 24 de gener a Monistrol de Montserrat amb participació
de 35 autocaravanes.

La jornada del dissabte va començar de la
millor manera possible: saludant als
companys i esmorzant bona coca de
Monistrol i xocolata ben calenteta, molt bona
i molt agradable de menjar, perquè a aquella
hora del matí la temperatura era baixa.

L’objectiu de la trobada a Monistrol és
assistir a la quarta edició de la festa dels
Romeus, però a la rotllana de benvinguda, en Xavier Agustí, el president de la
Secció, ens ofereix també la possibilitat de pujar el diumenge fins a Montserrat
amb el cremallera amb un preu especial que ell ha aconseguit per al nostre
grup. Una activitat optativa, a la qual un bon nombre de socis ens hi apuntem.

Dit tot això i havent menjat la coca i la xocolata, ens dirigim, a peu cap al poble
per gaudir i participar de la festa dels Romeus.

La festa dels Romeus és una festa
històrica que representa algunes
escenes de la vida del poble en el
segle XVI. En aquestes escenes hi
participen la gent del poble, que en tot
moment ens van acollir i ens van
invitar a participar de la seva festa
amb entusiasme i amabilitat.

Durant tot el dia ens traslladem al
segle XVI i la festa comença amb
l’arribada al poble de l’abat de
Montserrat per tal de visitar les
obres de l’església. Mentre l’abat
és rebut per les autoritats, arriben
rumors de que la pesta ja està
fent estralls a la comarca.

Arriben els metges de Barcelona per
intentar prevenir o curar aquesta
malaltia.
Totes
aquestes
representacions tenen lloc al
Passeig de la Canaleta.

Després pugem fins a l’església i a les
portes d’aquesta té lloc una altra
representació: la visita de l’abat i de les
autoritats de la vila a les obres de
l’església. L’arquitecte explica com es van
desenvolupant els treballs i podem
observar en directe la feina dels mestres
artesans.

Encara podem gaudir d’una altra
representació, en aquest cas menys
solemne però molt divertida, que té
lloc al safareig del poble, on unes
vilatanes, mentre fan la bugada,
expliquen xafarderies i rumors sobre
els monistrolencs del segle XVI.

Una pausa per dinar i continuem
passant una bona diada en aquest
immens teatre a l’aire lliure en que
s’ha convertit Monistrol per un cap de setmana.

Veiem les danses infantils que han preparat els nens del poble i que tenen lloc
a la plaça del Bo-Bo i quan ja comença a fer-se fosc assistim, en el carrer dels
Espilons, a la que per mi és la
escena estrella de totes les
representacions: la llegenda
de la ma morta, on dues noies
vestides
de
blanc
es
despengen al so de la música
del tercer pis d’una casa
adossada
al
absis
de
l’església mentre dansen i fan
equilibris evocant aquesta
misteriosa llegenda.
Tornem al Passeig de la
Canaleta on, en una altra
representació, veiem com els
metges impotents i temorosos
per la malaltia que ja ha arribat a
la població, decideixen marxar i
com al poble ja no els queda més
remei que encomanar-se a Sant
Sebastià, patró de la vila i
demanar que intercedeixi per la
seva salvació.

La escena final té lloc a
l’església del poble on podem
veure
que
Sant
Sebastià
apiadant-se de les supliques del
poble intervé i guareix els
malalts. Amb la curació, el poble
esclata de felicitat.

Una festa magnifica on tot el
poble hi participa, tant és així
que
hem
demanat
una
informació a un “actor” i ha
resultat ser l’alcalde actual de Monistrol i hem parlat de la festa, del poble, de
com ens ho estem passant de bé i no desaprofitem l’ ocasió per demanar-li una
àrea per a les autocaravanes i ell es manifesta sensible a la nostra petició i ens
emplaça a seguir parlant-ne.

Diumenge, a les 10, després del
Cant dels Adéus, fem dos
grups, el primer es quedarà a
Monistrol
i
seguirà
les
representacions de la festa dels
Romeus, ja que aquestes es
tornen a repetir i el segon grup,
tal i com havíem quedat,
agafarem el cremallera per anar
fins a Montserrat.

Com sempre, pujar al monestir de Montserrat ens omple d’emoció, ja que és un
dels símbols de Catalunya i de la nostra identitat com a catalans, a part de ser
el lloc més important de pelegrinatge del nostre país.

Cada grupet utilitza el temps de
que disposen segons els plau. Les
possibilitats són diverses: la visita
al monestir, l’assistència a la
Missa, una excursió a peu fins a
Sant Jeroni, anar a encendre una
espelma a la Verge, un passeig
pels voltants del monestir, les
compres, en especial de coca i
mató, la visita a un parell
d’exposicions interessants...però

el que no ens perdem ningú
és sentir, emocionats, el
cant del Virolai cantat pels
petits escolans. No hem
d’oblidar que el cant del
Virolai, amb lletra de
Mossèn Cinto Verdaguer,
no és només un símbol
d’espiritualitat
i
de
religiositat sinó també de
catalanisme, ja que durant
la dictadura, quan estava
prohibit
el
Cant
dels
Segadors, el Virolai el substituïa i feia les funcions d’himne de Catalunya.

A quarts de tres prenem el cremallera de tornada cap a Monistrol. Com que ja
és tard, la gran majoria dinem al mateix lloc on tenim les autocaravanes, un
espai que l’Ajuntament ens ha cedit per pernoctar durant el cap de setmana i
després, poc a poc, tots anem tornant cap a casa, contents d’haver passat un
fantàstic cap de setmana.
Jordi i Conxita

