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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 II  Nº5    Gener – Març, 2010 

 

Editorial  

 

En temps de crisi econòmica com l’actual és oportú no abandonar la reflexió. Són moments 

difícils per molta gent i costa molt d’esforç sortir endavant amb tots els projectes existents. 

Amb tot, no deixa de ser gratificant veure com l’esforç diari de diferents persones permet 

continuar treballant amb il·lusió. És gràcies a tots ells que, al marge dels esdeveniments 

quotidians, continuen aportant i enriquint la cultura local i nacional.  

Si aquest mes de gener hem tornat a viure un cop més el dia tan especial de Sant Sebastià, no 

són menys la resta de dies en els quals a través de petites i grans actuacions mantenim viva la 

història mil·lenària de Monistrol de Montserrat. No hi ha setmana que no rebem una alegria a la 

Regidoria de Cultura en forma de participació al Biblio-Accés, de consultes i aportacions a 

l’Arxiu, activitats i accions en cada una de les entitats culturals del nostre poble. En definitiva 

un estímul per seguir procurant pel bo i millor de la nostra cultura i la nostra història.  

 

Joan Miró  

Regidor de Cultura 

 

Notícies de l’arxiu 

 

Subscripció al butlletí de l’arxiu municipal 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat dóna la possibilitat de fer 

una subscripció gratuïta al butlletí Documenta Monistrol de Montserrat. La bona acollida que 

ha gaudit aquesta publicació ha motivat la iniciativa de la Regidoria. La subscripció es pot fer a 

través del correu electrònic de l’arxiu (arxiumonistrolm@diba.cat) , o bé amb una instància tot 

fent constar l’adreça postal o per petició telefònica a l’ajuntament.   
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 Aparició a la wiquipedia Patrimoni Documental de Monistrol 

En aquest mes de gener ha aparegut una entrada relacionada amb Monistrol i els arxius a la 

wiquipèdia. Sota la veu Patrimoni documental de Monistrol de Montserrat es descriu de 

manera sumària els principals arxius del poble. Felicitem la iniciativa que roman anònima i 

esperem que doni peu a altres entrades vinculades a la cultura monistrolenca.  

 

Difusió del documenta número 4 

Amb l’arribada del quart número i compliment del primer any de vida, el butlletí Documenta 

Monistrol de Montserrat ha gaudit d’una major difusió respecte els números anteriors. La 

distribució extraordinària del número anterior ha portat la publicació a diferents centres d’arxiu 

de fora de la comarca del Bages.  

  

Nous catàlegs de l’Arxiu Comarcal del Bages 

Finalment l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat ha pogut completar la col·lecció de 

Inventaris i catàlegs de l’Arxiu Comarcal del Bages. En una visita recent i gràcies al conveni de 

col·laboració mútua establert des de la Regidoria de Cultura els dos arxius han fet un pas més 

en el diàleg establert. Si bé bona part dels catàlegs són referents a documentació històrica de 

Manresa, no deixen de ser una gran aportació donada la capitalitat de vegueria, corregiment i 

comarca que ha tingut al llarg del temps. La documentació relacionada i la presència 

monistrolenca a la capital del Bages ha estat una constant al llarg del temps. Igualment, el Reial 

Cadastre comprèn bona part dels pobles del Bages entre els quals també hi ha Monistrol de 

Montserrat tal i com senyala Marc Torras -director de l’Arxiu Comarcal del Bages-.  

La relació de títols són: 

Núm. 1: Inventari del Fons del Veguer i del Batlle de Manresa. M. Torras 

Núm. 2: Inventari dels llibres d’actes de l’Ajuntament de Manresa. M. Torras 

Núm. 3: Inventari de la taula de comuns dipòsits de Manresa. M.Torras 

Núm. 4: Inventari del fons de l’Hospital de Sant Andreu de Manresa. M. Torras 

Núm. 5: Inventari del fons del Reial Cadastre (1716-1845). M. Torras 

Núm. 6: Inventari dels llibres del Racional. M. Torras 

Núm. 7: Inventari del fons fotogràfic Lladó. M. Torras 

Núm. 8: Inventari de la Credenceria de les carns de Manresa. M. Torras 
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Núm. 9: Catàleg del fons personal Joaquim Amat i Piniella. J. Torner 

Núm. 10: Notícia històrica i inventari del fons documental de la Unió Manresana 

d’Assegurances (1899-1987). J. Torner 

Núm. 11: Catàleg de la premsa Manresa (1808-1939). J. Torner 

 

Nova ampliació de la biblioteca auxiliar de l’Arxiu Municipal 

Assumpta Muset en ha fet arribar un exemplar del nou llibre a incorporar a la biblioteca auxiliar 

de l’arxiu. Es tracta d’ Economica, societat i cultura al Bruc i al seu entorn al començament del 

segle XIX,  editat per l’editorial Publicacions Abadia de Montserrat. Des de l’arxiu agraïm la 

seva donació desinteressada.  

 

Donació de l’Àlbum Meravella 

L’Arxiu Municipal ha rebut en llegat d’un particular de Monistrol uns llibres vinculats a la 

història local. Es tracta de cinc volums que porten per títol Àlbum meravella. Són un viatge per 

les comarques catalanes i Andorra on descriuen en text i imatge les velleses del paisatge català. 

El seu primer volum està dedicat a les comarques de la Catalunya central i s’hi troben les 

pàgines relacionades amb Montserrat i Monistrol. Destaquen no sols les evocacions literàries 

sinó les fotografies moltes de les quals mostren un paisatge, si bé familiar, diferent del que ens 

ha arribat. 

 

Articles 

 

Reflexions antropològiques sobre una dansa ancestral: El Ball del “Bo-bo!”(i III) per Carles 

Banqué 

Un cop analitzades les figures de la dansa amb l’objectiu d’entreveure-hi els possibles 

sentits ocults, ara només ens manca referir-nos a la simbologia que el poble ha conferit a 

cadascuna de les figures al llarg dels segles de tradició. Abans de res cal dir que la dansa ha 

quedat completament lligada a la Festivitat de Sant Sebastià, i que s’ha convertit en una mena 

de manifestació simbòlica dels passos que va dur a terme la “tribu” de Monistrol fins a assolir 

la intercessió del gloriós màrtir. La primera figura, el contrapàs, s’ha anomenat popularment la 

“presentació de les dones”; el poble ha pensat que la figura vol reflectir que foren les dones les 
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que tingueren la iniciativa de demanar la intercessió al sant. La segona figura, el passeig, pel fet 

que les parelles van amb els braços encreuats, s’ha considerat com a símbol de la “pregària” del 

poble al sant, per tal d’assolir la misericòrdia de Déu davant de l’epidèmia que l’assetjava. La 

tercera figura, com ja hem comentat anteriorment, s’ha concebut com a símbol del repartiment 

dels dons de salut concedits per Sant Sebastià. I finalment, la quarta figura, la sardana, 

representa la joia per l’alliberament de la pesta. 

  

En definitiva, el Ball del “Bo-bo!” de Monistrol de Montserrat constitueix un dels tresors 

antropològics de Catalunya. Paga la pena que els monistrolencs el preservin, entre d’altres 

coses, perquè ha esdevingut l’emblema de la seva identitat. 

 

MONTSERRAT: EL GÒLGOTA CATALÀ per Laura Corrales Burjalés (Historiadora de 

l’Art) 

 

Des del segles XV i XVI, la muntanya de Montserrat s’ha erigit com a objecte d’inspiració de 

copiosos gravats i pintures religiosos. Artistes, viatgers, devots, d’arreu d’Europa, van mostrar 

la seva predilecció per aquest conglomerat de sediments de característiques inusuals: un massís 

abrupte, de formes genuïnes, silueta dentada, elevació majestàtica i vertiginosa.  

Aquesta muntanya ha esdevingut l’epicentre de l’orografia catalana, endemés de centre religiós, 

poderós en determinats períodes, i, fins avui, centre de pelegrinatge tant de devots com d’ateus. 

Ens trobem, doncs, davant d’una muntanya d’essència mística, el Gòlgota català, nexe entre la 

terra i el cel, però també un paisatge que incideix en la constitució, consolidació i sustentació de 

la nostra identitat territorial, històrica i cultural.  

En molts gravats marians dels segles XVII, XVIII i XIX, sortits de les impremtes catalanes, 

denotem certa tendència a representar el Gòlgota, amb una silueta rocosa i abrupta, 

idiosincràsia montserratina que, sens dubte, s’allunya de les formes reals d’aquest turonet sagrat 

de Jerusalem. És ben probable que els gravadors d’aquella època utilitzessin la serra catalana 

com a símbol marià o com a model a tenir en compte a l’hora de traçar les formes d’un Gòlgota 

que pocs haurien vist d’aprop i que, a efecte d’això, no hauria arrelat en l’imaginari popular 

català, com sí ho faria Montserrat.  
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La Soledad de Maria Sª [Manresa. Impremta de Pau Roca. S. XIX] Arxiu Comarcal del Bages. Col·lecció Botifoll. s/n.  
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Mare de 

Déu dels Dolors.[Impremta Jolis-Pla]. Socias, I. Els impressors Jolis-Pla i la cultura gràfica catalana dels segles XVII-XVIII. PAMSA, 2001. i.38. 
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L’escola pública a Monistrol de Montserrat per Arxiu Municipal 

 

 La instrucció primària de la població ha estat una necessitat en tots els temps. Els plans 

educatius durant l’edat mitjana i l’edat moderna estaven basats en uns principis socials molt 

diferents dels d’avui dia. Cal comprendre que la societat d’antuvi presentava unes necessitats 

molt diverses i per tant la comunitat s’organitzava segons convenia.  

 De moment, les primeres notícies documentades que tenim de mestres i escola a 

Monistrol de Montserrat daten de finals del segle XVIII quan la municipalitat pagava el lloguer 

de l’habitatge i el sou del mestre així com també es feia càrrec de l’immoble a on s’impartien 

les classes. Al llarg del segle XIX, i tenint en compte el moviment demogràfic, les possibilitats 

logístiques de la funció educativa no es varen veure molt afectades.  Així doncs podem trobar la 

successió dels mestres que ocuparen el seu càrrec docent al poble a través dels pagaments, 

alguns dels quals són nominals. A finals del segle XIX amb l’arribada i consolidació del tren i 

de les indústries la població de Monistrol va créixer progressivament, al mateix temps que es 

multiplicaven les escoles locals.  

 Amb tot, no va ser fins a la Segona República Espanyola que la Generalitat, assumint les 

competències sobre educació, es va fer càrrec de la construcció de l’actual col·legi de Sant Pere. 

Entre els anys 1932 i 1936 es va idear, gestionar i construir l’immoble que havia de tenir la 

funció docent. Era un edifici molt singular, una construcció específica d’arquitectura 

republicana i que significava un gran avançament ja que tenia dotze aules i altres dependències. 

Però, la situació nascuda de l’aixecament de 1936 va impossibilitar acabar les obres a temps 

(atès que s’havia d’inaugurar al setembre) i malgrat la pròrroga fins a desembre del mateix any 

no va concloure l’obra de manera oficial.   

 El 1938 en un dels bombardeigs de l’aviació alemanya l’escola va patir greus 

desperfectes: “derribo parcial de la cubierta, destrucción de unas terrazas, grietas importantes 

en las paredes, levantamiento del pavimento de mosaico hidraulico, derribo de tabiques, 

destrucción de piezas de carpinteria y otros menos importantes”. Els informes posteriors a la 

guerra no senyalen que l’escola tingués cap ús militar ni d’hospital. Però no va ser l’única 

escola afectada, l’aula que hi havia a la casa consistorial també va patir els efectes del 

bombardeig.  
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 No va ser fins uns vint anys després que es va poder iniciar l’expedient de reconstrucció i 

millora de les instal·lacions. Hem de pensar que durant tots els anys quaranta del segle XX la 

situació internacional i la política autàrquica dels primers governs falangistes no van permetre 

realitzar masses despeses públiques.  

 Aquest any que ve serà el 75é aniversari del que havia de ser la inauguració. Malgrat no 

arribar a obrir-se en les circumstàncies previstes, no estaria de més rememorar aquell 

esdeveniment. L’actual escola de Sant Pere no és sols un episodi de la història local, sinó un 

engranatge més de la història pedagògica a Catalunya durant la Segona República. Amb la 

documentació de l’Arxiu Municipal i de l’arxiu de l’escola es podria realitzar un estudi  

aprofitant les dates tan senyalades com les que s’acosten. Esperem poder gaudir d’algun treball 

no sols memorialístic sinó reivindicatiu de l’activitat tan fonamental que es desenvolupa des de 

l’educació pública.  

 

Ressenyes  

Llibres 

La medicina a Montserrat. Evolució històrica de l’assistència sanitària al monestir de 

Montserrat 

Per David Blasco, Antoni Puigbó i Armand Rotllan a Editorial Sunya, 2009 

Magnífica aportació sobre la relació de la medicina i el monestir de Montserrat. Amb un títol 

prou eloqüent en el qual es mostra la voluntat acomplerta pels seus autors en el moment de 

realitzar aquest estudi. A través de la Regidoria de Cultura  disposem d’un exemplar a l’arxiu 

per a la consulta pública. 

 

Articles 

La indústria a Monistrol de Montserrat: una aproximació 

Per Joan-Xavier Quintana a Dovella nº102 

Aquest article és un acostament a la indústria a Monistrol de Montserrat de 1750 a 1850. Si bé 

parla de la principal indústria local d’aquests anys l’autor es centra en el molí Batan. És 

interessant el resultat pel qual es revisa la descripció que el seu dia va fer Pascual Madoz sobre 

l’estat industrial de Monistrol. En definitiva es tracta d’una aportació més que ofereix unes 

línies obertes que queden per investigar.  


