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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  Nº3    Juliol – Setembre, 2009 

 

Editorial 

 
La vida continua a Monistrol de Montserrat i, a poc a poc, es recuperen 
elements que li són propis. Si ara fa uns mesos des de l’Arxiu Municipal 
es gestionaven, i sota el seu assessorament, la recuperació d’antics 
testimonis de la història monistrolenca, ara, altre cop podem alegrar-nos 
de noves aportacions. Des de la Regidoria de Cultura volem felicitar les 
iniciatives privades que ajuden a recuperar el patrimoni local, i agrair les 
facilitats que en més d’una ocasió ens han permès concloure 
satisfactòriament  la feina. De tot plegat en teniu les notícies. 
 
Aprofitem l’avinentesa per donar les gràcies a la participació dels actes 
que es varen celebraran a l’entorn de la festivitat de l’Onze de Setembre i, 
desitjar que els assistents en guardin igual record que des de la Regidoria.  
 
Joan Miró  
Regidor de Cultura 
 

Notícies 

 
Setmana Cultural a Monistrol 

 
Des de la Regidoria de Cultura s’han organitzant una sèrie d’actes 
culturals per la festivitat de l’Onze de Setembre. L’èxit obtingut ha satisfet 
la convocatòria i la Regidoria estudia noves possibilitats de cara l’any 
vinent. 
 
Presentació del Llibre  

 

L’autora ens ha fet arribar la invitació de la presentació del llibre 
Economia, societat i cultura al Bruc i al seu entorn al començament del 

segle XIX.  L’acte es realitzarà el proper 18 de setembre a les 19 hores a la 
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Biblioteca Municipal. Impulsat des de l’Ajuntament del Bruc, l’estudi 
versa sobre la situació local dels primers anys del segle XIX en el context 
de la Guerra del Francès.  
 

Notícies de l’Arxiu 

 
L’Arxiu Municipal en els propers números publicarà un primer catàleg de 
la seva biblioteca auxiliar. La finalitat és difondre les possibilitats de 
recerca i eines de treball de què disposa.  
 
Amb el suport de la Regidoria de Cultura, l’Arxiu Municipal està 
treballant en un conveni amb l’editorial Eumo per tal d’obtenir alguns 
títols de la seva col·lecció Referències. Les facilitats obtingudes entre 
ambdues parts han permès arribar ràpidament a un acord. La col·lecció 
compta amb una sèrie de títols especialitzats que la converteixen amb punt 
d’obligada consulta. 
 
L’últim títol incorporat a la biblioteca auxiliar a l’arxiu és les actes de les 
conferències que va organitzar l’Arxiu Municipal de Girona sobre el 
bicentenari de la Guerra del Francès. Els hem d’agrair les facilitats que 
ens han ofert per tal d’obtenir-ne un exemplar.  
 
Nou horari de l’arxiu 

 
L’Arxiu Municipal degut a diferents necessitats es veu obligat a modificar 
el seu horari d’atenció al públic. A partir del proper primer d’octubre el 
nou horari serà de 5 a 8de la tarda. Per qualsevol observació podeu deixar 
l’encàrrec a oficines o enviar un correu electrònic a: quintanasj@diba.cat .  
 
Monistrol de Montserrat a Tarragona 

 
Darrerament l’Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló 
del Balcó ha iniciat les gestions per tal d’obtenir dades sobre Monistrol de 
Montserrat. L’observatori d’història local que representa aquesta institució 
permet assegurar la difusió de la nostra història i patrimoni més enllà de 
les terres de la nostra província.  
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Monistrol torna a recuperar més història 

 
Des de l’Arxiu Municipal s’ha coordinat la devolució d’un segon llibre a 
la parròquia de Sant Pere de Monistrol. Es tracta d’un llibre de matrimonis 
dels anys de 1846 a 1852, i completa una mica més el registre parroquial 
del segle XIX. Mes endavant en donarem noves dades. 
 
Aquest llibre estava en mans d’un particular qui ha volgut retornar la peça 
desprès d’unes vicissituds, les quals ha pogut salvar.  
 
La iniciativa compta amb tot el suport de l’Arxiu Municipal, la Parròquia 
de Sant Pere i de la Corporació Municipal.  
 
Articles 

 
Reflexions antropològiques sobre una dansa ancestral: El Ball del “Bo-
bo!”(I) per Carles Banqué 
 
 Sens cap mena de dubte, la ballada del “Bo-bo!” de Monistrol de 
Montserrat és una de les relíquies més valuoses del folklore català; i ho és 
per molts motius.  El primer motiu a tenir en compte és la seva absoluta 
naturalitat i frescor, és a dir, es tracta d’una dansa que, generació rere 
generació, ha tingut un caràcter funcional en el si de la “tribu 
monistrolenca” i, pel que fa a la seva litúrgia, un significat vigent en el 
present (no ha esdevingut, com ha succeït amb molts balls d’altres indrets, 
una mera escenificació del que fou, sinó que ha continuat essent una 
manifestació del que és). El segon motiu, estretament lligat amb el primer, 
és que el Ball del “Bo-bo!” és dansat per fills de la vila (no pas per 
dansaires especialitzats), concretament per 7 persones, tres de les quals 
tenen atribuït un càrrec representatiu en el ritual col·lectiu d’acompliment 
del Vot de Poble a Sant Sebastià; així, doncs, no són simples balladors, 
sinó que han estat durant un any, juntament amb els seus acompanyants, 
els capdavanters en la devoció al Sant Patró de la Vila. El tercer motiu que 
justifica el gran valor del Ball del “Bo- bo!” és que la ballada en conjunt 
és un conglomerat fòssil de figures i de formes pròpies d’antigues danses 
de Catalunya, la qual cosa prova que aquestes havien estat habituals en el 
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dansar d’aquell Monistrol de la vellúria. El quart motiu és que algunes 
d’aquestes figures semblen encloure vells sentits ocults, mentre que unes 
altres han anat adquirint, més tardanament, una simbologia “màgica” ja 
vinculada a la festivitat de Sant Sebastià. Tot això sens tenir en compte 
que, tant la dansa com la festa de Sant Sebastià en general, han 
esdevingut, ja als nostres dies, el símbol per excel·lència de la identitat 
monistrolenca. Un cop justificat el valor ètnic del ball, ja ens podem 
preguntar quina és la seva funció  en el context de la Festa votiva. 

 
El Ball del “Bo-bo!”, com altres danses de localitats catalanes (Ex.: 

el Ball del Ciri de Castellterçol, el de Moià, el de Viladrau, etc.) té com a 
funció principal solemnitzar d’un mode ritual el traspàs dels càrrecs dels 
Administradors del sant Patró. A la Catalunya clàssica era molt corrent 
servir-se d’una dansa per  dur a terme aquest tipus de traspassos, i és comú 
arreu del món  utilitzar la dansa amb finalitats d’aquest tipus; segons Joan 
Amades, aquest fet probablement ja era habitual en el neolític 1.  Si 
comparem el Ball del “Bo-bo!” de Monistrol amb el Ball del Ciri de 
Castellterçol comprovarem que ambdues danses comparteixen una 
mateixa finalitat dins el col·lectiu humà dels seus respectius pobles. A 
Castellterçol, el Ball del Ciri era dansat pels Administradors de Sant 
Víctor, i hi prenien part tant els pabordes sortints, com els entrants, és a 
dir, les tres parelles que s’havien cuidat durant tot l’any d’organitzar la 
festa al sant, i les tres que se’n cuidarien l’any que havia de venir. Les 
pabordesses sortints, totes tres fadrines, guarnides amb la mantellina 
blanca de rigor, duien a una mà un almorratxa amb aigua olorosa i a l’altra 
un ciri (d’ací el nom del ball). Aquests objectes (almorratxa i ciri), com a 
símbols de l’administració, a mitja dansa eren lliurats solemnement a les 
pabordesses entrants. El ritus de traspàs acabava amb una sardana saltada, 
la melodia de la qual és pràcticament idèntica a la de la sardana del Ball 
del “Bo-bo!”; d’aquesta coincidència en parlarem més endavant. A 
Monistrol, el Ball del “Bo, bo!” és dansat pels Administradors de Sant 
Sebastià (només pels sortints). A mitja dansa,  des d’un bon lloc de la 
plaça i, dita la invocació ritual (“En nom de Déu i del gloriós Sant 
Sebastià màrtir. Amén”), el credencer anuncia els administradors nous i 
posa llur aprovació a referèndum del poble demanant per cadascun d’ells:  
                                                 
1  Vegeu: Pàg. 558, vol. I “Costumari Català”,  AMADES,  Joan. 
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“És bo?” I ja que “Bo” acostuma a respondre el poble, d’aquest fet prové, 
segons molts, el nom de la dansa. Un cop aprovats els Administradors, 
mitjançant aquest procediment que podríem considerar una manifestació 
paradigmàtica de la “democràcia tradicional”, la dansa continua a fi que la 
cerimònia quedi ben conclosa. Acabem de veure, doncs, dues danses de 
traspàs amb formes diferents, però que comparteixen, en el fons, la 
mateixa finalitat.  

 
El Ball del Ciri de Castellterçol, pel que fa a la seva litúrgia, en què 

el ciri i l’almorratxa exerceixen un paper clau en el ritus,  presenta molts 
paral·lelismes amb altres danses de la Catalunya clàssica, en què les 
pabordesses duien una almorratxa, i, tot ballant, n’arruixaven  l’aigua 
olorosa. Fixem-nos en la referència que en fa Verdaguer al cant V de 
Canigó, on compara aquesta muntanya amb una almorratxa: 

 
Cant V, vers 127: Apar una almorratxa descomunal que vessa 
per sos cinch brochs de vidre cinch brochs d’aygues d’olors; 

l’aixeca entre eixes cimes Pirene gegantesca 
com quan, dintre la plaça, dansant la pabordessa 

arruixa els balladors. 
 

El ball del “Bo-bo!” de Monistrol, pel que fa a la forma del traspàs, 
presentaria paral·lelismes amb el Ball del Ciri de Manlleu, per exemple. 
Allí, les pabordesses de la confraria de Sant Antoni, tot ballant, duien a les 
mans un ciri i un ram. A mitja dansa la música s’aturava, la plaça 
guardava silenci d’un mode similar com succeeix a Monistrol, i un dels 
Administradors proclamava en veu alta els noms dels pabordes entrants 
amb aquestes paraules: “Veïns de la fidelíssima vila de Santa Maria de 
Manlleu: avui és la festa de Sant Antoni Abat i qui no la celebrarà pagarà 

un bot de vi a honor del sant i a profit de la confraria. Han estat elegits 

pabordes per a l’any vinent els confrares... (en deia els noms)"2. Després 
del nomenament, la dansa continuava encara a fi de concloure bé la 
cerimònia. És clar, doncs, el paral·lelisme d’aquesta dansa, en aquest 
aspecte concret, amb el Ball del “Bo-bo!” de Monistrol. 
 
 
                                                 
2  Vegeu: Pàg. 488, vol. I “Costumari Català”, AMADES,  Joan. 
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Fonts documentals per l’Arxiu Municipal 
 
Des de l’Arxiu Municipal volem facilitar la investigació històrica. Per 
aquest motiu volem iniciar una sèrie de petits articles a on es publiquen la 
localització de documentació relacionada amb el municipi.  
 
Notaris: Recuperem una informació que ja va aparèixer en el seu moment 
a la pàgina web municipal. Tot seguit oferim la relació de llibres notarials 
presents a altres arxius i que de moment en tenim notícia. 
 
La importància de la documentació recau en el tipus de document que es 
tracta i, per tant, amb la informació que hi conté. Cada acta notarial és una 
informació amb validesa jurídica, així doncs, s’hi escrivia amb finalitat de 
transacció o perpetuació verídica d’un acte o una voluntat. S’hi solien 
escriure compres, ventes, préstecs, testaments, certificacions, etc. A través 
d’aquests documents podem saber la genealogia familiar, les propietats, 
les relacions de parentiu, les últimes voluntats, usos i costums segons els 
repartiments, etc.  
 
Arxiu Anys extrems Nom Any Número 
APNM 1632 – 1635 Nabot, Pere   
ACA 1642 Riusech, Pere 1642 31 
   1643 32 
   1644 33 
ACA 1668 Nabot Bellera, 

Francesc 
1668 34 

APNM 1686 – 1687 Mata i Monfar, 
Josep 

  

ACA 1691 -1699 Augiot, Valentí 1691 35 
   1692 36 
   1693 37 
   1694 38 
   1695 – 1696 39 
   1697 – 1698 40 
   1699 41 
ACA 1807 – 1827 Vallés Amat, 

Francesc 
1807 - 1813 42 

   1814 - 1815 43 
   1816 - 1817 44 
   1818 - 1819 45 
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   1820 – 1827 46 
ACA 1827 - 1846 Llorens Roca, 

Oleguer 
1827 – 1829 47 

   1830 - 1832 48 
   133 - 1840 49 
   1841 - 1842 50 
   1843 - 1844 51 
   1845 52 
  Capítols 

Matrimonials 
1846 - 1847 53 

APNM 1852 - 1854 Mandrés, Ignasi   
APNM 1855 - 1859 Casas i Bosch, 

Enric 
  

APNM 1861 - 1867 Comellas, Tomàs   
 
APNM: Arxiu de Protocols Notarial de Manresa (és al Arxiu Comarcal del Bages) 
ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó 
 

Botiga 

 
Llibres 

- REDÓ, Salvador; Les pestes, Sant Sebastià i la tradició del Bo-Bo; 
Monografies Monistrolenques 2; L’Aixernador, 1988 (preu 10 euros)  

- ESTRADA, Gemma; La guerra civil al Bruc; Edicions 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 

 
Aprofitem l’ocasió per continuar publicant algunes de les imatges que 
disposem a l’Arxiu Fotogràfic. Esperem que dintre un temps poguem 
disposar d’un fons adient en acord a l’entorn que gaudim. 
 
Imatge de la muntanya de Montserrat publicada a Alemanya al segle 
XVIII.  Crida l’atenció la geografia descrita. Així com la imatge 
projectada amb les vestimentes, carruatges i construccions. Segurament la 
imatge correspon a la vista des del Bruc en acord a la trajectòria del camí 
ral de Barcelona a Saragossa via l’Anoia.  
 

 


