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D O C U M E N T A 
M  O  N  I  S  T  R  O  L              D E              M  O  N  T  S  E  R  R  A  T 

Any I  Nº2    Abril – Juny, 2009 

 

Editorial 

 
Ja teniu a les mans el segon número de la 
revista DOCUMENTA. Com podreu 
observar, hem realitzat alguna modificació 
per millorar l’accessibilitat i la seva 
comprensió. A tots vosaltres us volem agrair 
les vostres apreciacions. A més, hem afegit un 
subtítol que creiem important ja que és un 
matís que ens permet delimitar la nostra 
actuació i àmbit de recerca. 
En aquest número mantenim tots els apartats i 
a més, hem afegit un article per tal de donar a 
conèixer més aspectes sobre el municipi i el 
seu terme. No vull allargar-me i retardar la 
lectura d’aquest segon número, sols vull 
insistir en a voluntat de col·laboració tot 
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recordant que estem oberts a noves 
aportacions que vulgueu realitzar. 
Joan Miró 
Regidoria de Cultura 
 
Notícies 

 

Monistrol recupera una insígnia municipal  

 
La Regidoria de Cultura, amb l’assessorament 
de l’Arxiu Municipal, ha recuperat pel poble 

una insígnia amb l’escut de la 
població. Medina és una antiga 
empresa d’Olesa de Montserrat 
que des dels seus orígens es 
dedica a la creació de material per 
actes protocol·laris. Recentment 
s’han traslladat a Barcelona i en el 
transcurs d’aquest moviment han 
ofert a l’Ajuntament la venta 
d’aquest emblema. 
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L’operació s’ha dut a terme de manera ràpida 
atès que les condicions han estat molt 
favorables. La peça es custòdia, de moment, a 
l’Arxiu Municipal. Es tracta d’una petita peça 
en plata on hi ha gravat l’escut de Monistrol 
de Montserrat. En una primera datació s’ha 
establert que podria ser dels últims anys del 
segle XIX. La seva finalitat era per ser 
penjada a la solapa de l’autoritat municipal en 
actes oficials per ser reconeguda la figura del 
portador.  
 
Nou llibre sobre el Cremallera de Montserrat 

 
Aquest passat 28 de febrer Enric Gil i David 
Blasco van presentar el llibre Cap al nou 

cremallera de Montserrat (1957-2003) a la 
sala d’actes de l’antiga estació del cremallera. 
L’acte va ser un èxit gràcies a la molt bona 
acollida i assistència de personal. Van assistir 
a la presentació d’aquesta nova obra l’editor 
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Jordi Suades, l’Alcalde Joan Miguel 
Rodríguez i el Regidor de Cultura Joan Miró.  
 
Castellolí publica un nou llibre 

 
El municipi de Castellolí ha editat aquest 
maig del 2008 el llibre El terme de Castelllí a 

l’època moderna escrit per Assumpte Muset. 
Aquesta obra era projectada ara fa uns anys i 
finalment es va poder executar. Publicat per 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, el 
llibre compta amb diferents reproduccions de 
fotografies. Ha estat gràcies a Concepció 
Alsina que hem pogut incloure un exemplar a 
la biblioteca auxiliar de l’arxiu.  
 
L’Arxiu Municipal ingressa nova 
documentació 
 
Després d’unes gestions realitzades des de 
l’Ajuntament ha arribat a l’arxiu cinc 
programes de les festes majors del poble. Són 
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programes de l’any 1949 al 1951 (ambdós 
inclosos) més un de 1953 i de  1961. 
Gràcies a aquest nou ingrés s’amplia el 
catàleg de programes de l’arxiu el qual no 
disposa exemplar de tots els anys. 
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L’arxiu parroquial recupera un llibre d’òbits 
de Monistrol 
 
Ara fa unes setmanes l’arxiu parroquial de 
Sant Pere de Monistrol va sol·licitar 
l’assessorament a l’arxiu municipal a través 
de la Regidoria de Cultura. Es tractava 
d’examinar el llibre d’òbits parroquial de 
1846 a 1852 que un particular va oferir. 
Després de comprovar l’estat  de conservació 
i les característiques del pagament es va 
realitzar una valoració positiva. 
Finalment, la Parròquia de Sant Pere amb 
l’ajuda pecuniària de la Confraria del 
Santíssim i Dolcíssim Nom de Jesús va 
finançar l’operació que es va gestionar des de 
l’arxiu municipal. Actualment ja es pot 
consultar a la rectoria.   
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Primera pàgina del llibre ingressat 1 

 

Articles 

 
Sota aquest nom genèric donem peu a 
diferents articles de cultura de i per a 
Monistrol de Montserrat. Com el lector podrà 
comprovar cada un d’aquests anirà firmat del 
seu autor per fer palesa la voluntat de 
col·laboració amb tota aquella persona o 
entitat que vulgui fer-nos arribar comentaris, 
observacions o articles de divulgació històrica 
o cultural.  
 
L’Arxiu Municipal 

 
Des de l’arxiu volem difondre quin és el 
nostre paper dins la societat actual. No ens 
referim a un suposat destí messiànic per 
alliberar a Catalunya de la ignomínia de 
qualsevol dels mals actuals, sinó quelcom més 
senzill com són els drets i deures de l’arxiu 
per a la gent de carrer i l’administració 
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pública.  Encara que també ho podríem 
assenyalar de manera més diàfana com ara: 
què és l’arxiu i per a què serveix? O 
igualment, què no és l’arxiu municipal? 
Un arxiu té dues grans accepcions en la seva 
definició. Una primera es refereix al lloc físic 
on es custòdia (o es guarda) la documentació 
municipal. La segona al·ludeix al conjunt de 
documentació que ha generat la institució en 
qüestió en l’exercici de les seves funcions.  
Un arxiu serveix per guardar, conservar, 
ordenar, gestionar i difondre la seva 
documentació. Bona part de les funcions de 
l’arxiu responen a la necessitat d’un bon 
funcionament de l’administració. L’arxiu 
guarda tota la informació de l’ajuntament de 
tots els anys. Així, per exemple, quan una 
persona qualsevol es dirigeix a l’ajuntament i 
sol·licita verificar segons quines dades precisa 
de manera directa a l’arxiu, ja que en ell es 
corrobora l’existència d’aquestes. Igualment 
podem imaginar què passaria si l’ajuntament 
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no guardés correctament els comprovants de 
pagament dels impostos? És funció de l’arxiu 
guardar comprovant de tots els moviments no 
sols de l’ajuntament sinó també dels 
habitants.  
Si l’arxiu no guarda, ordena i gestiona 
correctament tota la documentació que genera 
l’ajuntament, aquest no pot garantir la totalitat 
dels seus afers. Per exemple, un expedient 
qualsevol mal guardat o mal gestionat en el 
moment de deixar-lo a l’arxiu pot suposar el 
mateix que si s’hagués perdut. Aleshores, 
l’ajuntament sense poder verificar les dades 
no podria realitzar certificats, autoritzar 
subvencions, pagaments, etc.  
Fins aquí hem constatat com guarda, ordena, 
gestiona i conserva la documentació, emperò, 
a què ens referim en la difusió. Un arxiu 
municipal custòdia un munt de papers que són 
la gestió de l’ajuntament anys abans, a 
vegades segles. Així doncs, per tal de 
preservar la memòria no sols de Monistrol 
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sinó de Catalunya mateix, fer conèixer quins 
documents es conserven a l’arxiu és vital. Per 
tal de cercar en episodis històrics com la 
guerra civil, les pestes, les festes populars 
com el Bo-bo, la guerra de Successió 
Espanyola, etc. o saber coses del avantpassats 
de la família cal recórrer als arxius. Així, que 
a un arxiu pots demanar-li per on podries 
cercar informació, quina documentació 
municipal es disposa per tal de trobar dades, 
etc.  
Però, el què no fa un arxiu és cercar pels 
usuaris. Qui fa la recerca no és l’arxiver, ni 
l’arxiu, sinó l’usuari. L’arxiu ajudarà amb 
indicacions i podrà assessorar però no 
realitzarà l’exercici ja que ell difon quina 
documentació hi ha a l’arxiu, no què diu la 
documentació que guarda. 
Abans de concloure, també volem fer esment 
dels fons de particulars (persones del poble) 
que fan donació de la documentació a l’arxiu. 
En ocasions, hi ha persones que conserven 
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documentació i volen donar-la a conèixer per 
a la història del poble i fan acte d’entrega o 
cessió sense renunciar a la titularitat a l’arxiu. 
Fotografies antigues, postals, cartes, censals, 
papers impresos, revistes i diaris antics, 
papers de la família, del comerç, fàbrica o de 
quan ocupaven un càrrec polític o en una 
entitat de qualsevol registre són part del què 
en ocasions arriben als arxius municipals 
arran de convenis de mutu acord que 
s’estableixen entre l’arxiu i la persona o 
família en qüestió.  No volem concloure sense 
mostrar la voluntat d’entesa per part de l’arxiu 
i les persones interessades.  
 
Ressenyes 

 
Llibres 
Cap al nou cremallera de Montserrat 1957 - 

2003 
Per Enric Gil i David Blasco a Editorial 
Farell, 2009 
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Aquests autors ens tenen acostumats a una 
activitat constant i amb la garantia de rigor. 
Aquest llibre sobre el cremallera de 
Montserrat és una nova entrega de dades i 
fotografies –algunes d’inèdites- sobre aquest 
mitjà de transport de la famosa muntanya.  
 
Articles  
 
La iconografia montserratina en la ceràmica 

dels segles XV, XVI i XVII 

Per Jordi Batlle a DOVELLA nº98 
Nova aportació de Jordi Batlle sobre la 
representació de la muntanya de Montserrat 
en la ceràmica de l’època moderna. La 
dificultat es fa patent quan el lector pren 
consciència de l’abast de la font primària de 
l’autor. Una mirada contrastada que mereix 
especial atenció.  
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Botiga 
 
Per ajudar a la difusió dels treballs sobre 
Monistrol de Montserrat, i per extensió amb 
els pobles del voltant de Montserrat obrim la 
possibilitat d’adquirir els títols que els seus 
autors o entitats difusores ens han fet arribar 
per aquesta finalitat. Per poder adquirir-los es 
pot fer a través d’un missatge privat a la 
pàgina web de l’Ajuntament adreçat a l’Arxiu 
Municipal o, visitant els dijous al matí el 
centre d’arxiu al Casal de Can Gibert. 
 
El títols són: 
Llibres 
 
- REDÓ, Salvador; Les pestes, Sant 

Sebastià i la tradició del Bo-Bo; 
Monografies Monistrolenques 2; 
L’Aixernador, 1988 (preu 10 euros)  
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- ESTRADA, Gemma; La guerra civil al 

Bruc; Edcions Abadia de Montserrat; 
1995 (preu 1 euro) 

- ESTRADA, Gemma; El Bruc, el medi, 

l’història, l’art; Edicions Abadia de 
Montserrat; 1991 (preu 3 euros) 

- ESTRADA, Gemma: VILADIU, Merce; 
El timbaler del Bruc (infantil); Editorial 
Mediterrània; 1998 (preu 1 euro) 

- Visions del Bruc; Col·lecció imatges i 
records; Editorial Viena-Columba; 1996 
(preu 2 euros) 

- TORRES RIBÉ, Josep Maria; Sometent, 
poble i exèrcit... (opuscle), Ajuntament 
del Bruc; 2008 (preu 2 euros) 

- Itineraris de la Guerra del Francès 
(guia); Ajuntament del Bruc i Institut 
Ramon Muntaner; 2008 (preu 5 euros) 

- RIUS, Teresa; Batalles del Bruc, 200 

anys d’imatges; Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat; 2008 (preu 10 
euros) 
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CD 
- Llibre dels administradors de Sant 
Sebastià de Monistrol (preu 8 euros) 

Imatges de l’arxiu 
Vista parcial de Montserrat al 1835, per més 
referències Blasco a Revista Dovella 94.  
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