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Editorial  

 

Comencem el quart any de la revista Document Monistrol de Montserrat. Aquest 

és un moment oportú per agrair tota l’ajuda desinteressada que s’ha rebut a la redacció. 

Sense el treball de tots i cada un de nosaltres no podríem seguir endavant i encara 

menys en moments difícils com aquests.  

Volem continuar avançant, des de la Regidoria de Cultura seguim treballant en 

aquelles qüestions que ens són pròpies, no només per a l’ajuntament o la pròpia 

regidoria, sinó, i sobretot, per al poble de Monistrol. Esperem que hagi estat una bona 

entrada d’any, per la nostra part comencem amb ganes de seguir endavant i procurant 

que entre tots gaudim d’allò que ens és propi, no només de Monistrol sinó, que també, 

d’allò immaterial que ens fa únics i particulars. 

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’Arxiu 

Nou ingrés a la biblioteca auxiliar a l’arxiu 

L’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat ha pogut adquirir un exemplar del 

número XXVII de la revista Estudis històrics i documents dels arxius de protocols del 

Col·legi de notaris de Catalunya. En aquest cas inclou un article d’Assumpte Muset i 

Pons que porta per títol Els capbreus com a font històrica. El cas de Collbató. Un altre 

document bibliogràfic que servirà per aproximar-nos a l’entorn de Monistrol de 

Montserrat.  
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Fonts documentals 

 
En vistes de la Festa Major d’Hivern volem recuperar el text de Valeri Serra i 

Boldú va realitzar en el seu moment sobre la festivitat de sant Sebastià. Encara que en el 

capítol en qüestió també fa referències a la població de Tossa de Mar, la qual també 

celebra la mateixa jornada, només reproduïm les parts que directa, o indirectament, fan 

al·lusió a Monistrol de Montserrat.  

El Ball del Bo-bo és una mostra clara de dansa tradicional catalana. La seva 

antigor ha estat admirada i estudiada per alguns autors. Per a més detalls es poden 

consultar alguns dels treballs escrits sobre el Bo-bo. Volem fer referència especialment 

a les aportacions realitzades per Joan Amades, així igualment, Salvador Redó va 

realitzar-ne un estudi i, el també monistrolenc, Carles Banquer va indagar sobre les 

característiques formals del ball tot comparant-lo amb altres exemples catalans. L’escrit 

de Valeri Serra és una mostra periodística d’un interès continuat per la festivitat de Sant 

Sebastià.  

 

Serra i Boldú, Valeri (1986). Festes i tradicions populars de Catalunya. Barcelona: 

Publicacions Abadia de Montserrat (Col. Biblioteca Serra d’Or, 62) p. 24-25 i 27-28. 

 

Festes del Calendari. SANT SEBASTIÀ, MÀRTIR (20 de gener) 

La immensa popularitat de què frueix Sant Sebastià a Catalunya no cap en els 

reduïts motlles d’un article periodístic. Tindríem tela per estona si volguéssim enumerar 

únicament les capelles que ací i allà té dedicades. Són en nombre infinit els altars que té 

erigits en parròquies. I és clar, les unes i les altres són reflex de la devoció incessant que 

se li ha professat, i dels vots de poble que li oferiren en posar-lo per mitjancer d’alguna 

súplica adreçada al cel, en moments anguniosos de pesta o de malalties.  

Resseguint les estrofes de valor local que figuren en la multitud de Goigs que 

han estat compostos en honor seu, diríem moltes coses, però aquí sols copiarem la 

Tornada d’alguns d’entre els més popularitzats per indicar l’especialitat del Sant de què 

parlem: 
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Al qui a vostre amparo acut 

I amb devoció us pregarà 

Volgueu-li donar salut  

Màrtir Sant Sebastià 

 

Però ara com ara ens cenyirem encara a parlar de dos costums originats per uns 

vots o promeses col·lectives que es feren al Sant per part dels pobles de Tossa i 

Monistrol de Montserrat, la celebració dels quals té lloc el dia de Sant Sebastià. (...)  

En compliment també d’un vot fet a Sant Sebastià en temps d’epidèmia, 

Monistrol celebra cada any el dia 20 de gener un festa interessant, i és tan antiga que ja 

a finals del segle XVI un document diu que es practica de temps immemorial. Per al seu 

bon desplegament foren dictades unes ordinacions que, entre altres coses, preceptuen 

que els administradors de la festa, l’Ajuntament i els qui foren regidors en anys 

anteriors formaran la junta executiva.  

Els fons s’arbitraran imposant una taxa als qui essent vidus es casaren l’any 

darrer; aquesta taxa, un cop aprovada pel Consell, eren obligats a pagar-la els 

reincidents en el casori, i els donaven tres dies per a satisfer-la, passats els quals els 

tributaven tres dies d’esquellots i fum. Acabat, el Consell tenia autorització per a 

extreure utensilis de casa dels rebels i vendre’ls en pública subhasta fins a reunir 

l’import de la taxa que els fou imposada. Després seguien les ordinacions que 

reglamentaven l’ordre de les funcions religioses i el del ball.  

Així es va anar fent fins el 1888, en què un dels administradors no volgué pagar 

la seva part. Davant aquesta negativa, els amants de la tradició constituïren una societat 

per a perpetuar el costum, ja que cal veure com cada any Monistrol celebra festes lluïdes 

en honor a Sant Sebastià per haver-los alliberat un dia de la pesta mortal. Hi assisteixen 

les autoritats i els administradors, que són designats en record dels temps passats amb 

els noms d’Abat, Batlle i Prior, un abat i un alcalde que acuden a tots els actes 

acompanyats de les seves esposes, i de la seva mare el que representa el prior, pel 

costum d’elegir-lo que sigui solter.  

Les esmentades senyores vesteixen de negre quan van a la processó, i de color 

en el ball.  
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A aquest acte no hi va la mare, sinó una senyoreta que el Prior ha escollit; 

aquesta soltera vesteix de negre, mentre que les dames casades, segons hem dit, 

vesteixen de color. Ve a ser aquesta noia com la reina de la festa i, per això, lluu una 

artística diadema al cap.  

El ball, que aplega tot el poble, no és un de tants com s’estilen avui, sinó una 

dansa catalana antiga i característica, molt típica i molt noble, que es redueix a donar 

unes passes per la plaça amb els administradors amb llurs parelles, executant certs 

moviments al so d’una airosa tonada.  

Es repeteix tres vegades i després de cadascuna d’elles els administradors 

proposen al poble el nom dels successors en el càrrec. El públic hi dóna la conformitat 

dient bo, bo; d’aquí li ha vingut a aquesta dansa el nom de Ball del Bo-bo.  

 

Consultes a l’arxiu municipal 

La nomenclatura dels carrers d’una localitat ens apropa sempre a la seva realitat 

històrica. Així doncs, és corrent trobar noms d’herois locals, escriptors, polítics, metges, 

etc. Monistrol de Montserrat no n’és una excepció. El Capità Fontau era el nom d’un 

dels carrers de Monistrol. Malauradament, no en coneixem gairebé cap referència 

d’aquest senyor. Des de l’arxiu municipal volem aprofitar aquest espai de consultes a 

l’arxiu, per transformar-lo per un de molt semblant que es podria intitular consultes de 

l’arxiu al poble de Monistrol. Es poden deixar les referències a l’ajuntament, al correu 

electrònic arxiumonistrolm@diba.cat o bé trucar a l’arxiu el dijous a la tarda.  

Crèdits: Documenta Monistrol de Montserrat. Butlletí trimestral. 

Edita: Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat Col·laboració: Ajuntament i Regidoria de Cultura de Monistrol 
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