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Editorial  

 

Ben aviat acabarem el 2011, un any molt mogut en el qual hem compartit moltes 

emocions. Amb tot, i a pesar del context desfavorable, prosseguim amb la nostra 

voluntat de seguir treballant per la història i cultura de Monistrol. Volem intentar 

avançar però no sense consolidar les nostres passes. Tenim constància que s’estan 

realitzant nous treballs d’investigació històrica per part d’alguns monistrolencs. Gràcies 

a ells, podrem conèixer més detalls de la vida local en el segle XVIII. De ben segur que 

no seran els últims. Així doncs, la porta del diàleg entre l’administració i els ciutadans 

segueix oberta a la col·laboració ja que el benefici que hom en treu repercuteix a tot el 

poble. No discutirem si la memòria pot ser històrica, el que si volem afirmar és que la 

nostra història és la memòria, o record, de tots els que formem i han format part de 

Monistrol.  

 

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’Arxiu 

 

Difusió del documenta, petició des de Balaguer 

Darrerament l’arxiu municipal ha tingut peticions relatives al seu butlletí Documenta. 

Així com s’està estudiant la recuperació del goig monistrolenc aparegut en un article del 

passat número 6, també hem traspassat les fronteres purament comarcals i hem rebut 
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una petició des de l’Arxiu Comarcal de la Noguera, a Balaguer. Des de l’arxiu ens 

alegrem de la progressiva difusió i acceptació que va tenint el nostre butlletí. 

 

Fonts documentals 

 

Prou coneguda és la dita que afirma que una imatge val més que mil paraules, 

amb tot, en moltes ocasions es precisen matisos per a comprendre tot l’abast i significat 

de la imatge. La present no és una fotografia pròpiament de Monistrol de Montserrat o 

el seu terme, emperò si que hi ha una relació molt estreta. Durant molt anys, l’estació de 

ferrocarril de Castellbell i el Vilar ha estat coneguda pel nom de Monistrol de 

Montserrat. Antigament, des d’aquesta estació el viatger podia arribar fins el cremallera 

de Montserrat gràcies a un tren que connectava ambdues estacions.  

A l’Arxiu Municipal de Castellbell i el Vilar existeixen alguns documents que 

mostren les reiterades peticions a l’administració pública a fi que, almenys, també hi 

hagués escrit el nom de Castellbell a l’estació a fi que el viatger pogués conèixer a quin 

indret es trobava.  

Després del fatídic accident del cremallera als anys 50 del proppassat segle, la 

decadència de la línia del trenet entre els dos pobles va motivar que en poc temps 

quedés clausurada. A la imatge, si tenim en compte la història de l’estació de Castellbell 

i el Vilar / Monistrol, podem veure com després de la nevada del dia 9 de març de 2010 

es va ensorrar un dels immobles que configuraven aquesta parada del tren tant 

concorreguda en altres temps. Podem entreveure la importància de l’estació de tren si 

tenim en compte les dimensions de l’edifici principal (que no apareix a la imatge) i el 

comparem amb d’altres de poblacions dels mateixos habitants que el Castellbell de 

l’època. La imatge va ser presa de bon matí, quan encara no es coneixia el que havia 

passat. El senyal de la neu verge, sense petjades de persones o animals, mostra que 

aquesta fotografia és com un dels primers testimonis presencials de l’ensorrament.  

Aquesta fotografia és un document prou suggerent com per a ser publicat des de 

Monistrol de Montserrat. Per més detalls sobre la vida del ferrocarril o del cremallera a 

Monistrol hom pot posar-se en contacte amb l’Associació d’Amics del Cremallera de 

Montserrat o consultar els llibres sobre aquesta matèria de David Blasco i Enric Gil.  
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Consultes a l’arxiu municipal 

 

Recentment, l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat ha rebut la següent petició a 

fi de ser adjuntada a la revista Documenta. Donada la naturalesa de la petició, creiem 

oportú publicar-la íntegrament. Si algun lector pot respondre a la consulta però li falten 

alguns mitjans, l’Arxiu Municipal posa la seva logística a disposició del públic.  

 

Benvolguts, 

Em dic Jaume Marcet i Prims i sóc de Terrassa, però unes quantes generacions 

d’avantpassats meus del segle XIX van viure a Monistrol de Montserrat. 

Consultant arxius per conèixer la genealogia de la família he pogut saber que el 

meu besavi –el Jaume Marcet i Palà– i el seu pare –el Joaquim Marcet i Arrufat– van 

viure al carrer de Sant Joan, en una casa que encara no he pogut determinar amb 

exactitud. Una veïna va apuntar que potser era la casa número 13, però no es va poder 

confirmar. Un altre veí del carrer, el Jordi Banqué i Pablo, va poder concretar més i va 
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suggerir que probablement la casa era on ara hi ha l’edifici i les cases que ocupen els 

números 21, 23, 25 i 27.  

D’altra banda, el mateix Joaquim Marcet i Arrufat i el seu pare –el Josep Marcet 

i Amat– havien viscut al número 8 del carrer del Pont, on avui hi ha un edifici modern. 

Afortunadament, d’això sí que n’hi ha constància documental. 

Doncs bé, he pensat que potser algun veí o alguna entitat de Monistrol de 

Montserrat guarda alguna fotografia on es pot veure una de les dues cases, i per això he 

escrit aquesta carta que molt amablement us fa arribar el Joan-Xavier Quintana, arxiver 

municipal, amb l’objectiu de trobar-la. 

Sé que és molt difícil en el cas del carrer de Sant Joan –perquè abans dels anys 

40 no era tan habitual fer fotografies–, però potser és més fàcil amb la casa del carrer 

del Pont, ja que l’edifici actual deu ser dels anys 60 o 70. 

Per això, si teniu fotografies en les quals es veuen la casa antiga del número 8 

del carrer del Pont i la casa antiga o les cases antigues del carrer de Sant Joan on avui hi 

ha els números del 21 al 27, us podeu posar en contacte amb mi i concretarem la manera 

més senzilla perquè en pugui obtenir còpies. 

La meva adreça electrònica és jaumemarcet@ono.com. 

Tant si hi ha sort com si no, per endavant us agraeixo la vostra col·laboració. 

Cordialment, 

Jaume Marcet i Prims 
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