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Editorial  

 

Volem donar pas a una nova etapa de la Regidoria de Cultura de Monistrol de 

Montserrat. Després de les passades eleccions, i en funció del nou carpitàs municipal, la 

Regidoria de Cultura ha canviat de titular. Volem fer especial esment de la voluntat de 

continuar amb els projectes i treballs de futur que l’anterior regidor, Joan Miró, tenia 

engegats. No obstant això, volem esperonar a tots els monistrolencs i monistrolenques a 

continuar treballant per la cultura i la identitat que ens és realment pròpia. Com sempre, 

els vincles històrics i la seva memòria no ens priva de seguir volent caminar pel bon 

esdevenidor de la nostra vila. Així doncs, amb la il·lusió d’encetar una nova etapa 

volem obrir les portes de la regidoria a tots els projectes que, en la mesura de les nostres 

possibilitats, ens permetin solidificar el nostre temps en pro d’un millor futur.  

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Fonts documentals 

¿Pena de muerte? (1962). Una pel·lícula rodada a Monistrol  

Carlos Pizarro Carrasco 
 

Segurament alguns dels nostres lectors recorden que a principis de la dècada dels 

60 el poble va ser protagonista d’una pel·lícula en blanc i negre amb exteriors filmats a 

Monistrol de Montserrat i Barcelona, ¿Pena de muerte? Des de la revista Documenta 

volem fer-vos una petita ressenya d’aquest document audiovisual del cinema negre 

espanyol i rememorar quina vila mostrava i com era en realitat en aquells anys.  
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Resulta imprescindible començar per la fitxa tècnica del film. Es tracta d’un 

llargmetratge de 83 minuts de durada que va ser produït per IFISA i dirigit per Josep 

Maria Forn, responsable de treballs tan coneguts com La piel quemada (1967), 

Companys, procés a Catalunya (1979) i, més recentment, El coronel Macià (2006). El 

repartiment estava encapçalat per Fernando León, Mireille Darc, María del Sol Arce i 

Jacques Dumesmil. Aquesta pel·lícula del gènere policíac conté alguns elements 

d’intriga i narra la història d’un assassinat que s'esdevé a Monistrol i que, després de la 

detenció del principal sospitós, és investigat per un jove escriptor i advocat barceloní, el 

qual s’instal·la al poble i acaba trobant l’autèntic culpable. Tot i que no es tracta de fets 

reals, ¿Pena de muerte? va patir les conseqüències de la censura franquista abans i 

durant el seu rodatge, ja que va rebre una denúncia de la Dirección General de 

Cinematografía perquè en el guió original a l’acusat del crim se li aplicava la pena de 

mort mitjançant garrot i el protagonista acabava demostrant l’error de la sentència 

judicial condemnatòria.  

Sembla que la premsa de la època no va demostrar massa entusiasme per la 

pel·lícula de Josep Maria Forn. En un article aparegut a La Vanguardia se subratllaven 

algunes de les seves virtuts, com ara els escenaris naturals: “el pintoresco pueblo de 

Monistrol y la montaña de Montserrat, captados admirablemente”; no s’estalviava, però, 

una crítica contundent d’altres aspectes: “Tiene un desarrollo que peca de reiterativo y 

parece mal hilvanado en diversas secuencias. Mas para los que no analizan, este film 

puede parecer interesante y el protagonista, un novelista hijo de abogado , debe semejar 

un héroe de leyenda, ya que sus acciones y su forma de pelear –con abundancia de 

acrobacias, golpes y otros adornos- dan la sensación de hallarse ante un ser 

sobrenatural, en vez de tratarse de un detective aficionado (...).”  

Però, com és el Monistrol que ens mostra Pena de muerte? Per tal de donar 

resposta a aquesta pregunta, primer hauríem de desgranar-ne el fil argumental. Eduardo 

Arnáez, hisendat que viu en una casa situada als afores del poble –Can Japus o Can 

Cros-, és assassinat al seu domicili i la policia deté a Pedro Castillo, fill dels propietaris 

de la Fonda del Llobregat que estava endeutat amb la víctima. La família de l’acusat 

demana ajut a l’advocat Hinojosa, que està malalt, i qui s’ocupa d’investigar el cas és el 

seu fill Pablo, novel·lista, que decideix viatjar a Monistrol; en un principi, s’allotja a 
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l’esmentada fonda situada a la plaça del Pont, però més endavant lloga la mansió de la 

víctima. Parlant amb alguns monistrolencs, s’assabenta que l’imputat havia obtingut la 

concessió de la línia d’autobusos entre l’estació de la Renfe de Monistrol Nord (actual 

Castellbell-Monistrol) i Montserrat, amb parada a la Plaça de Joan Carles Amat, però 

que es va arruïnar per un accident i el senyor Costa, amic de la família Arnáez, va 

obtenir-ne la llicència per a Autocars Costa. Ana, la promesa del presumpte assassí, 

treballa en una centraleta de telèfons que sembla ubicada davant de la Plaça del Bo-bo 

(en realitat es trobava damunt del Pontet) i molt aviat capta l’atenció de Pablo, que se 

sent atret per ella i rep la seva ajuda per trobar el veritable culpable. Després de saber 

que ha esbrinat el responsable del crim i abans que els descobreixin, el senyor Costa i la 

cunyada d’Eduardo Arnáez, que havien col·laborat en la comissió del delicte per 

apropiar-se d’unes joies de la víctima, intenten eliminar el protagonista, però no ho 

aconsegueixen. Finalment, Pedro Castillo acaba sortint de la presó.  

Com hem vist, la majoria de les localitzacions exteriors de Monistrol són 

fàcilment identificables. La imatge que transmet la pel·lícula és la d’una vila 

“pintoresca”, tranquil·la i avorrida, amb una economia rural (horts, ramats de cabres...) 

però també basada en el sector serveis (barberia, fonda i hotel, bars, central de telèfons, 

etc.) i vinculada al turisme que es desplaça a Montserrat. En primer lloc, destaca la 

presència del conjunt format per Can Japus i Can Cros, dues cases de titularitat privada 

que comparteixen jardí i que podem trobar al començament de la carretera que va al 

monestir. A més, ens presenta una plaça del Pont o Plaça de Joan Carles Amat plena de 

vida, on no costa de veure la Fonda del Llobregat –podem comprovar també com 

estaven els interiors de l’edifici del Palau Prioral-, la façana i la terrassa del Bar Els 

Arcs, una oficina i parada d’autocars i el sortidor de benzina que hi havia una mica més 

a prop del riu. Cal dir també que en aquells moments no existia encara la carretera C-55 

entre Monistrol i Manresa, que no s’iniciarà fins als anys 70 del segle XX, per la qual 

cosa l’espai disponible de la plaça era molt més ample. A més d’una vista general des 

de “l’Altra Banda”, hi ha altres indrets de la nostra vila que també apareixen amb 

claredat a la pel·lícula: la Plaça del Bo-bo, el carrer Viserta, el Pontet, la “Baixada” i el 

pont sobre el Llobregat amb el carrer del Pla al fons. Finalment, no podem deixar de 
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parlar de l’escena del protagonista amb la dona de l’acusat pujant en el funicular de Sant 

Joan, amb el santuari als peus, i les panoràmiques de la muntanya.  

L’any que es va estrenar ¿Pena de muerte?, concretament els dies 25 al 27 de 

desembre de 1962, una gran nevada que va caure sobre altres llocs de Catalunya va 

sorprendre tots els monistrolencs. Un altre dels fets fonamentals que afectaria 

profundament la nostra vila va ocórrer uns quants anys abans. El dia de Sant Jaume de 

1953, festa major de Monistrol, el Cremallera de Montserrat va patir un gravíssim 

accident, que de seguida va provocar les mostres de solidaritat dels veïns amb les 

víctimes. La conseqüència d’aquell desastre va ser que el 12 de maig de 1957 es va 

suprimir el servei i amb això una dels mitjans principals d’accés al monestir. Per aquest 

motiu, a la dècada dels 60, si volies anar a Montserrat en transport públic des de 

Barcelona disposaves de tres alternatives: l’Aeri, que ja tenia estació pròpia dels 

Ferrocarrils Catalans; pujar en autocar per la carretera des de l’estació de Renfe situada 

a Castellbell i el Vilar, amb parada a la plaça del Pont de Monistrol, una solució que 

requeria paciència atesa les males connexions amb el ferrocarril (podies esperar-te més 

de tres hores) i les consegüents aglomeracions; o bé agafar un dels tres autobusos de 

línia de l’empresa Julià que des de 1958 tindran com a punt de partida la Plaça 

Universitat de la capital catalana. Malgrat tot, els visitants al santuari no van deixar 

d’augmentar durant aquells anys, ja que van passar de 600.000 anuals un any després de 

l’accident a 1.300.000 persones l’any 1965.  

En definitiva, la pel·lícula ¿Pena de muerte? és un testimoni de primer ordre per 

conèixer com era Monistrol a principis de la dècada dels 60 i podem avaluar els canvis 

que ha sofert fins als nostres dies.  
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