
D O C U M E N T A 
 

 

 

 MONISTROL     DE     MONTSERRAT 

        Any III  Núm.10       Abril – Juny, 2011 

 

Editorial  

 

Presentem aquest nou número de la revista DOCUMENTA amb diferents canvis a la 

vista. D’ençà de les darreres eleccions municipals celebrades el mes de maig, el nou 

carpitàs municipal ha modificat les regidories, entre les quals hem d’incloure la de 

Cultura. Hem tancat un cicle important en el qual hem procurat servir en la mesura de 

les nostres possibilitats. Hem realitzat diferents actuacions en defensa de la nostra 

cultura i patrimoni històric i documental i, abans de tancar definitivament el meu pas 

per aquesta regidoria, podem finalment anunciar la publicació d’un nou llibre de la 

història de Monistrol. Aquesta publicació municipal versa sobre la història de la vila des 

dels seus orígens fins al 1840 i, no només això, sinó que ens traça un recorregut  per les 

muralles que varen encerclar la nostra vila durant aquests mateixos anys. Així doncs, 

esperem poder-nos trobar a la presentació d’aquest llibre, gaudir de les noves 

perspectives que se’ns ofereixen i, sobretot, continuar per tal que la cultura a Monistrol 

de Montserrat no caigui en l’oblit ni en l’immobilisme. 

Joan Miró  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’Arxiu 

 

Nou llibre d’història de Monistrol de Montserrat 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat es plau 

d’anunciar, juntament amb l’Arxiu Municipal de Monistrol, la pròxima presentació del 

llibre: Monistrol de Montserrat: història d’una vila i les seves muralles escrit per Joan-
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Xavier Quintana. L’acte tindrà lloc el proper divendres dia 22 de juliol a les 20 h i 

s’efectuarà a Can Gibert.  

 

Nou espai a l’exposició del Cremallera de Montserrat 

El president de l’Associació d’Amics del Cremallera de Montserrat, Enric Pujol i 

Benajes, ens comunica que ha estat ampliada l’exposició permanent amb un nou espai. 

El visitant podrà gaudir de la recreació de l’oficina del cap d’estació amb material 

totalment nou. D’aquesta manera l’associació aconsegueix completar una mica més el 

fabulós món del Cremallera de Montserrat el qual, amb més de cent anys d’història, 

forma part de la idiosincràsia catalana.  

 

Donació d’un llibre d’història  de Vacarisses  

Àngel Manuel Hernández Cardona ens ha fet arribar un exemplar del seu llibre Pàgines 

vacarissanes editat l’any 2009. Es tracta d’una compilació d’articles a cavall entre la 

història i la biologia de Vacarisses. En destaquem dos d’aquests escrits que fan clara 

referència a episodis de Monistrol de Montserrat. Aquesta donació ens permet conèixer 

millor una de les poblacions veïnes amb qui compartim, i hem compartit, molts 

elements de la nostra història i societat. 

 

Donació del nou llibre de Joan Valls i Pueyo.  

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ens ha fet arribar un exemplar de l’últim llibre de 

Joan Valls i Pueyo que porta per títol: Història de Castellbell i el Vilar, el mirador de 

Montserrat. Aquest nou text de Valls repassa diferents fets i aspectes de la història de 

Castellbell i el seu entorn.  

 

Fonts documentals 

 

Carlos Pizarro Carrasco 

 

Des de la revista “Documenta” volem agrair a Manuel Tort i Usart, fill de Monistrol, 

que ens hagi facilitat el següent document gràfic sobre la nostra història. Es tracta d’una 
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fotografia, presa al voltant de 1929, d’un autobús de línia que sembla que enllaçava 

Monistrol i el monestir de Montserrat, través de la qual n’hem pogut identificar dos dels 

ocupants: el seu pare Adolf Tort i Argilet, al volant, i el mateix Manuel, que és el nen 

que mira la càmera des dels seients del darrere. El vehicle, que apareix retratat en un 

terreny  inclinat i immobilitzat per unes pedres sota les rodes davanteres, podia 

transportar viatgers tant a l’interior com al damunt del sostre, gràcies a uns bancs i a una 

estructura que devia allotjar-hi també els equipatges. 

 

La història del transport 

col·lectiu de passatgers 

a Monistrol de 

Montserrat és una de 

tantes assignatures 

pendents pel que fa al 

coneixement del nostre 

passat. La situació 

geogràfica del poble, als 

peus del santuari i no 

gaire allunyat de les 

grans vies de 

comunicació i de 

Barcelona, va permetre 

la creació del sistema de 

transport necessari 

perquè els pelegrins 

poguessin desplaçar-se 

a Montserrat. En aquest 

sentit, l’any 1856 va ser inaugurada l’estació de Monistrol-Nord (l’actual baixador de 

Rodalies, Castellbell-Monistrol) i poc després es va construir la carretera que, passant 

per la Bauma i el pont de Monistrol, finalitza al monestir. Aquest nou itinerari el va 

començar a cobrir una diligència que sortia de Can Badia -davant de la parada del tren-, 
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s’aturava a l’actual Plaça del Dr. Carles Amat de Monistrol, on podia recollir més 

viatgers, i feia parada i fonda a la Font dels Monjos, abans d’arribar a l’abadia. 

Posteriorment els cotxes de cavalls i les tartanes van trobar-se amb la competència de 

nous mitjans de transport: el Cremallera, que va començar a circular el 1892; la línia de 

Martorell a Manresa dels Ferrocarrils Catalans, des de 1923, la qual va ubicar als afores 

de la vila l’actual estació de Monistrol-Enllaç, i l’Aeri de Montserrat, que va ser posat 

en funcionament el 1930. Malgrat això, en aquella època el transport per carretera amb 

el monestir ja comptava amb l’itinerari regular d’autocars que partia de Barcelona i 

parava a la Colònia Puig, explotat per la societat propietària de l’establiment de 

vacances situat a mig camí entre Monistrol i Montserrat. Sabem també que l’any 1935, 

just abans de la guerra, aquesta companyia es va unir a l’empresa pratenca JPB per 

constituir Autos Unidos, SA, i que hi va aportar 6 autobusos Hispano Suiza de color 

blau, dos d’ells de 50 CV i amb 31 places. 

 

No volem acabar aquesta notícia documental sense engrescar a tots els monistrolencs i 

les monistrolenques perquè ens feu arribar a l’Arxiu les vostres fotografies –originals o 

escanejades-, i que entre tots puguem arribar a comprendre millor altres episodis del 

nostre passat. 

 

Bibliografia: 

- MASATS I LLOVER, Joan: “El cremallera de Montserrat. Centenari de la seva 

fundació 1882-1982”. Manresa, ed. revista El Brogit, 1992. 

- REDÓ, Salvador: “La colònia Puig, any 1911”, dins Un any de vida monistrolenca, 

1988. (Monistrol, Associació Art i Esplai, 1989). 

- GOÑI, Jordi: “Els autobusos del Prat (1920-1940)”, dins XII Curs d’Història d’el 

Prat. Els autobusos de les línies interurbanes. Dels anys 20 als anys 40 (El Prat, 29 

d’abril de 2010). < www.slideshare.net/amicsdelprat/els-autobusos-de-línia >  

[consulta: 24-06-2011].    
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Article 

 

Marcel·lí Montaner, metge titular de Monistrol a la primera meitat del segle XX 

 

Àngel Manuel 

Hernández Cardona 

 

Marcel·lí Montaner i Jordana fou metge titular de Monistrol de Montserrat 

durant una gran part de la primera meitat del segle XX. 

Va néixer a Castellfollit del Boix, comarca de Bages, el 2 de febrer de 1863. Era 

fill d’Antoni Montaner i Prat, pagès de Castellfollit, i de Marianna Jordana i Fíguls, 

natural de Castellgalí, localitat igualment bagenca. La seva fe de baptisme diu: “En el 

pueblo de Castellfullit del Boix, provincia de Barcelona, obispado de Vich, el dia dos 

del mes de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, yo, José Boladeras Pbrô, cura 

parroco del mismo, bautizé solemnemente á un niño que nació en dicho pueblo el 

mismo dia, á las cuatro de la mañana, hijo de Antonio Montaner, labrador de esta, y de 

Marianna Jordana, consortes, de Castellgalí, siendo sus abuelos paternos Tomás 

Montaner, de esta, y Maria Prat, consortes, de esta, y maternos José Jordana, molinero 

de Solsona, y Raymunda Figuls, consortes, de la Coromina, obispado de Solsona. Se le 

pusieron por nombres Marcelino, Pablo, Salvador.” 

Estava casat amb Teresa Calsina i Oller. Els seus fills es deien Antoni i Anna. 

S’examinà de batxillerat a l’Institut de Tarragona el 16 de juny de 1885 i li fou 

expedit el títol de batxiller el 3 d’octubre de 1885. Estudià la carrera de medicina a la 

Universitat de Barcelona, les assignatures del curs preparatori a la Facultat de Ciències 

(1886-1888) i el període de llicenciatura a la Facultat de Medicina (1888-1894). 

Realitzà els exercicis de grau el 30 de juny i el 2 de juliol de 1894. Va rebre el títol de 

llicenciat en medicina i cirurgia l’11 de desembre de 1894. 

Primerament exercí la medicina al Bruc (Anoia) i a Perafort (Tarragonès), i l’any 

1900 o 1901 arribà a Monistrol. Sabem que ja residia i exercia a Monistrol l’any 1901, 

gràcies a dos documents conservats al fons Monistrol de Montserrat de l’Arxiu 

Comarcal del Bages. El primer d’aquests documents és una relació feta el 18 de febrer 
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de 1901 del personal facultatiu, on figuren els metges Marcel·lí Montaner i Jordana, 

Ignasi Viñas i Tey, i Joan Visens i Samsó. Aquest darrer consta com a metge titular del 

municipi. L’altre document és la proposta que es fa el 29 de novembre de 1901 de 

membres de la Junta Municipal de Sanitat per al següent bienni, en la qual són proposats 

com a metges Marcel·lí Montaner i Jordana, i Joan Visens i Samsó. 

Després d’alguns anys d’exercici professional a Monistrol, aconseguí, vers l’any 

1905, la plaça de metge titular dels municipis de Vacarisses i de Rellinars (Vallès 

Occidental). Sabem amb certesa que estava a Vacarisses els anys 1906 i 1908, gràcies a 

sengles referències documentals provinents de l’Arxiu Municipal de Vacarisses i de 

l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, de Terrassa. 

L’any 1909, retornat a Monistrol, formà part de la Junta Municipal de Sanitat. 

Poc temps després, el 18 de setembre de 1912, fou designat metge titular del municipi, 

càrrec que va ocupar durant quasi tres dècades. També fou inspector municipal de 

Sanitat. 

El 20 de gener de 1910 fou nomenat administrador tercer de la festa del gloriós 

sant Sebastià per a l’any 1911. 

 

L’any 1925 li fou concedida la 

Medalla de l’Homenatge, creada per 

Reial decret de 17 de maig de 1925 per 

tal de commemorar l’acte d’homenatge 

que els ajuntaments espanyols van fer al 

rei Alfons XIII i a la seva esposa el dia 

23 de gener de 1925. Formà part de la 

Unió Patriòtica, entitat política 

promoguda pel dictador Miguel Primo 

de Rivera, i fou el primer president del 

comitè local de Monistrol. 

Efectivament, una acta del 17 de maig 

de 1925 conservada a l’Arxiu Municipal 
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de Monistrol de Montserrat refereix que els membres de la Unió Patriòtica es reuneixen 

al saló de sessions de l’Ajuntament i “queda elegido por unanimidad y en medio del 

mayor entusiasmo como comité local el constituido por los adheridos siguientes: D. 

Marcelino Montaner Jordana” i deu monistrolencs més, els quals “quedan nombrados 

por unanimidad” i n’és designat president “Marcelino Montaner, médico titular”. Dos 

anys més tard, el 24 d’agost de 1927, és elegit cap local de la Unió Patriòtica el 

farmacèutic Josep Antoni Perpiñà i Mas, però continua formant part del comitè local 

com a vocal assessor el metge Marcel·lí Montaner i Jordana. Aquesta notícia la recollia 

La Vanguardia del dia 1 de setembre de 1927: “Monistrol. En virtud de la 

reorganización del Comité local de la Unión Patriótica ordenada por el jefe nacional, el 

de esta villa ha quedado constituido en la siguiente forma: jefe local, don José A. 

Perpiñá Mas, farmacéutico. Asesores, don Jaime Janer Pidelaserra, alcalde; don 

Marcelino Montaner Jordana, médico; don Bartolomé Rebreño Tona, maestro 

nacional.” 

El 24 de març de 1936, en una instància dirigida a l’alcalde de Monistrol, 

demanava la jubilació: “Que havent complert l’edat de 70 anys i essent la necessària per 

a ésser jubilat, i contant 23 anys de serveis, a V. respectuosament suplica: tingui a bé 

donar compte de la present a l’Ajuntament de la seva digna presidència i en 

consecuència sia acordada la meva jubilació.” En la reunió de l’Ajuntament del dia 27, 

es proposa que “li sigui reconeguda la jubilació tal com demana, a raó dels dos cinquens 

del seu sou que gaudeix” i que “es faci constar el sentiment d’aquesta corporació en 

veure’s privada dels serveis d’un funcionari tan competent i complidor del seu deure 

com ha sigut el Sr. Montaner, puix que durant el seu exercici s’ha captat la simpatia i 

voluntat de tot el poble en general”. La proposició fou aprovada i també s’acordà 

designar a Magí Targa i Giménez com a metge titular amb caràcter interí. Tot això ho 

sabem gràcies al llibre d’actes de l’Ajuntament de Monistrol dels anys 1933-1936, 

conservat encara a l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat. 

Aquest retir, esdevingut poc abans de l’aixecament militar del 1936, evità, 

certament, que fos represaliat com va ocórrer amb alguns antics companys seus de la 

Unió Patriòtica. Aquest fou el cas del farmacèutic Josep Antoni Perpiñà i Mas, afusellat 

a Barcelona el mes de novembre de 1936. 
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En acabar la guerra i deixats sense efectes els acords dels ajuntaments 

republicans, fou reposat en el càrrec de metge titular. Així ho copsem en l’expedient 

d’apertura de la farmàcia propietat de Josepa Janer i Pidelaserra, viuda de Josep Antoni 

Perpiñà, i regentada pel farmacèutic Josep Maria Roca i Codina. En la corresponent 

visita d’inspecció, feta el 12 de gener de 1940, actuava com a testimoni Marcel·lí 

Montaner i Jordana, “médico titular e inspector municipal de Sanidad”. 

Ja octogenari i apartat definitivament de l’exercici de la medicina, es traslladà a 

Barcelona, concretament al carrer de Sant Pere més Baix, número 16. 

Va morir a Barcelona el mes de setembre de 1949, a l’edat de 86 anys. 

 

 

Consultes i respostes a l’arxiu municipal 

 

Amb aquest nou espai pretenem donar resposta pública a algunes de les consultes que 

hem rebut en aquest servei d’arxiu. No sempre tenim la resposta a totes les qüestions 

que se’ns plantegen atès que l’arxivística, o la consulta documental, rarament obté una 

resposta ràpida i molt menys existeix un sol document que doni resposta a tots els 

interrogants.  No obstant, algunes de les consultes no deixen de tenir un cert interès 

històric i patrimonial per Monistrol, per la qual cosa en compartim els resultats. 

 

Can Broquetes 

La masia de Can Broquetes pertanyia al terme municipal d’Esparreguera. En el seu 

recinte hi havia un molí d’aigua el qual servia per moldre. Vers el 1841, en Josep Puig i 

Llagostera va comprar el molí per tal d’establir-hi la seva fàbrica de filats. Quan a finals 

del mateix segle XIX va morir el seu propietari, després d’una disputa amb 

l’administrador, el senyor Sedó, va canviar el nom de la companyia tot imposant la seva 

titularitat respecte a l’hereu Puig. D’ençà aleshores, en el mateix registre mercantil, la 

firma Puig i Llagosta passà a anomenar-se Sedó.  

Per més informació es pot consulta: Dorel-Ferre, Gràcia (1992). Les colònies industrials 

a Catalunya: el cas de la colònia Sedó. Barcelona: Abadia de Montserrat.  

 


