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Editorial  

 

Enmig de temps difícils com els presents ens resulta costós poder arribar a arreu. 

No només des de l’administració ens trobem privats dels recursos desitjats, sinó que, a 

més, com a persones ens manquen unes possibilitats logístiques, tot plegat propiciat per 

la crisi actual. De totes maneres, seguim amb l’esperança de poder avançar amb 

l’aportació de nous recursos o la creació de nous ponts de comunicació a través dels 

quals el poble de Monistrol de Montserrat pugui transmetre un ampli ventall de 

possibilitats culturals. Les valuoses visites de monistrolencs a l’Arxiu municipal ens 

confirmen els millors anhels, tanmateix ens omple de joia saber que Monistrol traspassa 

els Pirineus i ens arriben peticions i consultes de punts fins ara insospitats.  

En definitiva, seguim treballant en la recuperació de la història local i del nostre 

patrimoni documental, històric i artístic. I, per aquest motiu, intentem aconseguir noves 

peces per a l’Arxiu, les quals contribueixin a donar tot el matís possible a la nostra 

comunitat i a la nostra identitat.  

Joan Miró  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’Arxiu 

 

Quadre de classificació nou 

En el marc dels treballs de millora i adequació de l’Arxiu municipal cal destacar 

les operacions relacionades amb el quadre de classificació. Gràcies a la col·laboració 

d’una alumna de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió Documental, institució 
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vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, disposem d’una proposta de quadre 

del fons municipal de Monistrol de Montserrat. Esperem que pròximament puguem 

publicar aquest treball el qual ha estat portat a terme d’acord amb els principis 

arxivístics actuals.  

 

Segueixen les incorporacions a la biblioteca auxiliar 

En poques setmanes de diferència l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat 

ha aconseguit incorporar un seguit de títols que permeten consolidar la biblioteca 

auxiliar de l’Arxiu. Després de converses mantingudes amb l’Arxiu Municipal d’Olesa, 

l’Arxiu Municipal d’Esparreguera i amb l’Alcaldia de Centelles s’ha arribat a un acord 

per a l’obtenció del material.  

L’Arxiu d’Olesa de Montserrat ha fet donació dels dotze volums de la Col·lecció 

Vila d’Olesa. Es tracta de les publicacions dels treballs premiats d’investigació local 

que convoca l’Ajuntament. A més, ens ha fet arribar bibliografia sobre Sant Joan de les 

Espases i altres títols vinculats amb l’entorn montserratí i local. 

L’Arxiu d’Esparreguera ens ha fet arribar els tres volums de l’obra d’Orenci 

Valls i Broquetes. Els tres llibres són transcripcions de documents de l’Arxiu municipal 

d’Esparreguera i de llibres antics en els quals s’al·ludeix al monestir i a la vila. Al 

mateix temps ens ha fet arribar els anuaris publicats darrerament per l’Ajuntament i 

altres títols vinculats a l’entorn i a la vila.  

L’Alcaldia de Centelles ha remés un exemplar del llibre de Xavier Pons Els anys 

del Dr. Remigi Juncà (1926-1936) editat pel consistori fa més de deu anys. D’aquesta 

manera podem aprofundir amb un personatge monistrolenc d’adopció del qual el 

present llibre n’és un bon estudi.  

Per últim, l’Arxiu Municipal ha ingressat un exemplar de la història de 

Montserrat escrita per Anselm M. Albareda, en l’edició de 1977. Davant d’algunes 

peticions d’usuaris externs i de la patent necessitat de cobrir alguns buits bibliogràfics 

s’ha procedit a la seva compra. D’aquesta manera es completa la bibliografia bàsica i 

necessària a l’entorn del monestir atesa l’anterior adquisició de les obres del pare Benet 

Ribas, en edició crítica del Pare Xavier Altés. 
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Sobre la família Puig  

Gràcia Dorel-Ferré ens ha fet arribar un dels seus treballs. Es tracta de l’article 

Los orígenes del capital industrial catalán: el ejemplo de la família Puig de Vilanova i 

la Geltrú el qual ha estat publicat a la Revista de Historia Industrial. La relació 

d’aquesta família de la capital del Garraf amb Monistrol de Montserrat té a veure amb 

un dels seus membres, el qual va ser el fundador de la fàbrica Puig i Font.   

 

 

Fonts documentals 

 

Des de l’aparició de l’article La indústria a Monistrol de Montserrat: una 

aproximació (Revista Dovella, 101) l’Arxiu municipal ha rebut algunes peticions 

relacionades. La llarga tradició fabril ha estat deixada per escrit per alguns dels viatgers 

que han passat per aquest poble. En altres ocasions es tracta d’estadistes o d’acadèmics 

que realitzen les seves investigacions i constaten la realitat del seu moment i les 

impressions que copsaren. L’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat reproduirà els 

fragments de les obres que siguin del nostre interès local. D’aquesta manera volem 

posar a l’abast de tothom aquell material que d’altra manera és més difícil d’obtenir o 

de consultar.  

 

MADOZ, Pascual (1848). Diccionario Geografico – Estadistico – Historico de España 

y de sus posesiones de ultramar. Madrid: Imprenta del diccionario geografico (Tom. 

IX). P. 147-148 

 

Monistrol de Montserrat: v. Con ayunt. en la prov., aud. terr., c.g. de Barcelona (6 

leguas), part. Jud. De Igualada (4), dióc. De Vich: SIT. Al pie de la montaña de 

Montserrat, á la márg. Der. Del Llobregat, con buena ventilacion y CLIMA sano. Las 

casas que forman la pobl. Se hallan distribuidas en calles angostas y pendientes; tiene 

una igl. Parr. (San Pedro), servida por un cura de segundo ascenso, y una comunidad de 

presbíteros beneficiados; un hospital, 3 capillas tituladas del Angel, Sta. Ana y San 

Antolí; la casa de hospedage del exmonast. de Montserrat, y se conserva otra muy ant. 
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Llamada de Olsina, única que existia, cuando los pastores de ella, segun piadosa 

tradicion, hallaron la milagrosa imágen de la Virgen de Montserrat; el cementerio está 

fuera de la pobl., próximo al camino de Manresa. El TÉRM. confina con Porquerisas, 

Olesa y Viladecaballs, del part. de Manresa; en él se encuentra, con parage muy 

elevado, un manantial nombrado Font Gran, con cuyas abundantes aguaspotables se 

surte la v., se riegan muchas huertas y se impulsan 2 molinos harineros; obsérvase que 

en algunos años, se seca de improviso por pocos momentos, y vuelve luego á fluir: 

próximo al mismo, se ve una ant. torre de moros, á cuyo pie hay un agujero , que en el 

pais nombran Mentiroso, por el sale de tiempo en tiempo, y sin distincion de estaciones, 

un chorro abundantisimo de agua, capaz de impulsar las ruedas de un molino, dura 1, 2 

ó 3 meses, y despues va disminuyéndose hasta secarse. El TERRENO es generalmente 

montuoso, como comprendido en su mayor parte en la citada montaña, de mediana 

calidad y fértil en yerbas de pasto: los r. Llobregat, Mayans y Valvert le proporcionan 

riego; sus aguas dan tambien impulso á varios batanes, fáb. De paños, de hilados de 

algodon, de fundicion de cobre y molinos de harina; sobre el primer de estos r. Hay un 

famoso puente, cuyo arco es muy notable por su anchura y elevacion; en medio del r., 

cuando este trae poco caudal, se ve brotar un manantial de agua sulfúrica, semejante á la 

de la Puda en Esparreguera. Los CAMINOS son locales y de herradura. PROD.: trigo, 

legumbres, vino, aceite y hortalizas; cria algun ganado y caza. IND.: los referidos 

artefactos y fabricacion de cucharas de palo. POBL.: 319 vec., 1,299 alm. CAP. PROD.: 

5.366.017 rs.  IMP.: 133, 505. 

 

Articles 

 

Goigs de Maria Santissima dels Dolors,  los cuals cantan los Congregans de la vila de 

Monistrol de Montserrat.  

Laura Corrales Burjalés 

Historiadora de l’Art 

 

Les imatges religioses tindran una gran incidència en el circuit editorial i artístic 

català amb estampes i amb goigs de temàtica cristiana, mariana i hagiogràfica en el 
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decurs de l’edat moderna, especialment entre el segle XVIII i les primeres dècades de la 

dinovena centúria, atès que, a les acaballes del set-cents, la situació econòmica del país 

ajudarà a crear un marc favorable per a la creació de noves impremtes i llibreries en 

nuclis de població diferents als tradicionals1. Els goigs esdevindran un dels gèneres 

literaris religiosos més característic dels territoris de l’antiga Corona Aragonesa, el 

gènesi dels quals seran les composicions llatines dels Set Goigs de la Verge Maria 

(Septem Gaudia) que es cantaven en època baix medieval en lloança a la Verge. En 

termes genèrics, els goigs són cançons o himnes laudatoris dedicats a Crist, a la Verge, a 

un sant2 o a altres advocacions religioses, d’extracció popular -encara que 

originàriament, de caràcter culte-   bona part d’ells escrits en la llengua autòctona de 

l’àmbit geogràfic en què eren produïts (en el nostre cas, majoritàriament en català). 

 En la seva composició estròfica, el goig rep influències de l’antiga dansa 

provençal o de la balada i és que les estrofes eren necessàries sempre que la lletra anés 

acompanyada de música. Tal com succeeix amb la poesia lírica, els versos corresponen 

a una mètrica determinada: acostumen a ésser vuit versos octosíl·labs cada un (sis 

versos com a estrofa i dos com a tornada), excepte la primera i la última estrofa que 

estan formades només per quatre versos. El número de les estrofes no és immutable, pot 

oscil·lar entre set i disset.3 

La forma convencional dels goigs és un full imprès al recto, que consta del títol i 

d’una estampa a la capçalera – majoritàriament xilogràfica- que fa al·lusió al subjecte 

venerat, a vegades acompanyada d’ornaments tipogràfics; de la lletra de l’himne, 

dividida en columnes, que acostumen a separar-se amb fils tipogràfics o amb altres 

ornaments; de la partitura – recordem que el goig està destinat a ser cantat i musicat-, la 

qual que no sempre apareix en el full imprès i, finalment, una curta oració, quasi sempre 

en llatí, denominada oremus, que s’ubica a la part inferior del full, seguida del peu 

                                                 
1 Recordem que fins al segle XVII, la impremta es va ubicar en aquells nuclis estretament lligats al poder 
eclesiàstic, polític o civil; en el cas català són les ciutats de Barcelona, Tortosa, Lleida, Girona, Tarragona 
i el monestir de Montserrat que gaudiran d’aquest privilegi.  
2 Els dedicats a sants antigament també rebien el nom de “Laus” (Lahors) o “Cobles”. 
3 Josep MARTÍ, “Los <Goigs>: expresión de religiosidad e identidad local en Cataluña”, dins Luis DÍAZ 
G. VIANA (coord.), Palabras para el pueblo: Aproximación general a la Literatura de Cordel, vol. 1, 
Madrid, 2000, p. 193. 
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d’impremta. Com en la majoria d’estampes religioses, el contingut del full és emmarcat 

per una orla xilogràfica amb motius florals, geomètrics o religiosos.   

Entre els principals comitents de goigs podem mencionar les diverses 

institucions eclesiàstiques, des de la parròquia, el santuari o l’ermita del poble fins a la 

catedral o els diferents centres monacals i religioses. Si bé, seran les confraries, bona 

part vinculades a un gremi o a un col·legi, les quals es convertiran en els principals 

promotors d’aquest gènere. Com apunta Montserrat Galí, “cada any, pels volts de la 

festa del sant patró, era obligat imprimir estampes que es repartien entre els confrares i 

els assistents a les misses i les novenes”.4 Tanmateix, l’objectiu general d’aquests 

himnes era que fossin cantats pels fidels el dia de la festa de la imatge venerada, a fi i 

efecte de fer possible les diferents pregàries individuals o col·lectives dels congregants. 

Molts goigs es distingeixen per diversos elements, ja sigui polítics, històrics, 

llegendaris o geogràfics. En aquest últim cas, val a dir que el títol quasi sempre fa 

referència a la població en què era venerada l’advocació, mentre que en les últimes 

estrofes es fa al·lusió a aspectes idiosincràtics de la localitat, tal com succeeix en els 

Goigs de Maria Santissima dels Dolors, / los cuals cantan los Congregans de la vila de 

Monistrol de Montserrat, imprès a Manresa per l’impressor Martí Trullàs, del qual en 

conservem un exemplar a la Secció Gràfica de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona (AHCB)5. Els goigs s’adquirien per mitjà del rector, de l’ermità o de 

l’administrador de l’altar, en les ermites o en les capelles de les esglésies, en les quals es 

venerava la imatge. 6  Precisament, l’administrador era l’encarregat d’encomanar el goig 

al taller de l’impressor, aquest últim decisiu en el resultat formal del goig. Emperò, cal 

precisar que, en la majoria de casos, les imatges de la capçalera no es feien exprés per al 

goig, sinó que s’aprofitaven motlles d’altres estampes que l’impressor guardava en el 

taller.  

Aquest goig està dedicat a la Mare de Déu dels dolors o Mater Dolorosa, imatge 

devocional, concurrent en la iconografia catalana d’època moderna juntament amb 

                                                 
4 Montserrat GALÍ, Imatges de la memoria: El gravat popular a Catalunya de la primera meitat del segle 

XIX, Barcelona, 1999, p. 69.  
5 Col·lecció de Goigs,  Advocació: Verge dels Dolors, Camisa 5, Reg. 1732, AHCB. 
6 Joan AMADES, Apunts d’imatgeria popular, Barcelona, 1938, p. 50. 
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altres advocacions de la Verge, el qual fa referència als set dolors de la Verge (o set 

espases clavades al pit de la Verge):  

(1) Profecia de Simó 
(2) Fugida a Egipte  
(3) Crist va despertar entre els doctors 
(4) La Verge veu el seu fill portant la creu al calvari 
(5) Crucifixió 
(6) Davallament de la Creu 
(7) Enterrament de Crist 
 

A la capçalera del goig podem apreciar tres estampes xilogràfiques: la principal, 

que es troba al centre, és una imatge de la Verge dels Dolors, situada als peus de la 

Creu, amb les set espases clavades al pit i subjectant amb els seus braços les despulles 

de Crist. L’estampa de la Verge apareix flanquejada per dos arbres idèntics, merament 

decoratius. El contingut del goig es troba emmarcat per una orla xilogràfica senzilla de 

motius florals. Pel que fa al text, aquest es troba dividit en dues columnes, separades per 

motius tipogràfics, el qual sembla respectar la mètrica i les estrofes característiques 

d’aquests himnes.  

Desconeixem la data d’aquest goig que, pel tipus de paper i de format, hauria de 

correspondre a les primeres dècades del segle XIX, no obstant això no podem assegurar 

qui fou l’impressor d’aquest: Martí Trullàs pare o el seu fill homònim. Emperò, sabem 

que el primer va néixer al 1780 a Talamanca, encara que es va traslladar a Manresa 

l’any 1803, quan tenia 23 anys, a la Plaça Major, prop del carrer Sobrerroca. Aquestes 

dades es poden deduir gràcies al padró de veïns de 18247 on se’ns informa que a la 

Plaça Major, número 11, hi residia un Martí Trullàs de 44 anys, casat (segurament amb 

Rosa de 34 anys, natural de Manresa), amb un fill (Martí Trullàs d’16 anys, natural de 

Manresa), d’ofici impressor i que portava 21 anys vivint a Manresa. El fill, homònim 

del pare, va heretar la impremta al 1837 i al 1843 va traslladar els tallers al carrer 

Sobrerroca nº 9, on hi va regentar fins a la seva mort.  

 

 

 

                                                 
7  Padró municipal, lligall nº1178, llibre 1r, Arxiu Comarcal del Bages (ACBG). 
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