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Editorial  

 

Tot sovint ens oblidem de la naturalesa de la vida humana. Enmig de les 

calamitats que ens ha comportat el que hom anomena vida moderna hi trobem espai per 

aquelles manifestacions que ens recorden la nostra provinença. La cultura no coneix, en 

un sentit estricte, de les limitacions que l’economia dictamina, la qual sol ser aliena al 

nostre sentir. Les idees, els records, les expressions sociològiques de la comunitat 

entorn a una festivitat o qualsevol altre argument són una font constant d’estimulació 

que no precisa de les macroestructures. No vull negar la necessitat natural del treball (i 

de pecúnia) que ningú posa en dubte, però en ocasions, a través d’un aparentment 

insignificant gest o conversa es revela amb tota la seva força la magnificència d’una 

entitat nacional. El record d’un costum nostrat, o la recuperació d’un matís en el tarannà 

dels nostres ancestres, ens aporta nova llum sobre la realitat catalana que ens pertoca 

viure. Cal que tots junts, pedres grans i petites, treballem conjuntament per perllongar el 

Monistrol de Montserrat que hem heretat i que no es perdi ni s’exclogui a ningú per així 

poder mantenir unida aquesta entitat humana que tots junts formem.  

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

 

Notícies de l’Arxiu 

A Monistrol de Montserrat des de València 

L’Arxiu de Monistrol de Montserrat ha rebut la petició de consulta a l’entorn d’un antic 

professor de l’escola de Sant Pere. Es tracta de Bernardí Corral qui havia estat membre 
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de diferents entitats locals i part activa en la política educativa de la Generalitat en 

temps de la Segona República Espanyola.  

Pel treball que està portant a terme, que serà publicat en el seu moment, s’està intentant 

localitzar antics alumnes del professor Corral. Per aquest motiu, si qualsevol 

monistrolenc/a pot o vol donar testimoni en pròpia persona o coneix algú que podria 

oferir-lo, agrairíem la seva col·laboració. Pot comentar-ho a l’Arxiu Municipal tot 

trucant a l’Ajuntament o enviant un correu a: arxiumonistrolm@diba.cat 

 

Nova biografia de Xancó Janer 

Properament sortirà publicat a la revista Dovella un article amb noves i inèdites dades 

sobre el guerriller monistrolenc Xancó Janer. La investigació ha estat realitzada per 

Carlos Pizarro, col·laborador habitual del Documenta. Gràcies a la seva nova aportació 

podrem conèixer millor un episodi més desconegut del que ens pensàvem.  

 

Fonts documentals o crida a particulars 

 

En acord amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Monistrol de 

Montserrat volem fer una crida a tots els particulars i entitats que viuen, han viscut o es 

relacionen amb el nostre municipi.  

 

L’Arxiu Municipal intenta ser, almenys hauria de poder-ho ser, un punt de 

trobada per a tots els qui, volent conèixer Monistrol i la seva gent, busquen resposta a 

les seves preguntes. Per acomplir aital voluntat, l’Arxiu Municipal es nodreix, en primer 

terme, de la documentació que genera l’administració pública. Al mateix temps, intenta 

recollir testimoni documental i bibliogràfic de tota l’activitat humana, cultural, etc. que 

s’hagi esdevingut en la nostra vila. Tanmateix, lluny de la seva voluntat, l’Arxiu no 

sempre pot eixamplar el seu fons documental i bibliogràfic en tant que no té notícia de 

totes les publicacions que es generen al seu entorn així com els llibres que editen sobre 

Monistrol o, escrits per monistrolencs o entitats. 
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No sempre som conscients del valor testimonial i de la informació que ens 

aporten tríptics, llibres, documents, fotografies, cartells, etc. Podem comentar algun 

exemple com ara la informació que ens podria reportar els programes electorals dels 

primers partits polítics que nasquessin a Monistrol. Igualment, seria especialment 

interessant poder comptar amb una biblioteca auxiliar en la qual el curiós, el ciutadà o 

l’investigador hi consultés, entre altres títols de cèlebre memòria, el butlletí parroquial 

editat per Mossèn Cañís. O poder comptar amb fotografies o films que recollissin la 

vida local i cultural, observar les primeres gravacions audiovisuals del ball del Bo-bó.  

 

Capçalera del diari La Verdad a on apareix una notícia de Monistrol. 

 

 A fi de protegir tots els drets de les persones, tant la seva intimitat com el dret a 

l’honor, existeixen nombroses lleis que ho regulen. Entre altres, comptem amb 

legislació en matèria de la protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 

15/1999), però també hem d’esmentar que la legislació catalana, com l’espanyola i la 

normativa europea segueixen establint que tota la documentació de més de 50 anys des 

de la producció del document o, dels 25 des de la defunció de la persona, per norma 

general, és de lliure accés. Això sí, entre altres elements, sempre i quan sigui amb 

finalitat d’investigació històrica, sense faltar a l’honor de les persones i se’n faci un ús 

estadístic de les dades de caràcter personal.   

 

En definitiva, tant la Regidoria de Cultura, com l’Arxiu Municipal com la 

comunitat d’habitants de Monistrol de Montserrat reincidim amb la petició a tot el lector 
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que ens faci arribar notícia, constància o directament el document per tal de poder 

completar de la millor i més fidel manera el testimoni monistrolenc del nostre temps i 

dels passats per procurar-lo preservar de cara el futur. Dels testimonis documentals que 

es preservin depèn el com ens veuran en un futur pròxim i llunyà. 

 

Consultes a l’Arxiu Municipal 

 

Can Cavaller o Cal Cavaller? 

En certa ocasió, l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat va rebre la 

consulta sobre quina era la correcta manera d’al·ludir a una de les cases grans i més 

conegudes de Monistrol: Can Cavaller.  

 

Des de l’arxiu realitzàrem algunes indagacions amb els lingüistes i se’n va 

obtenir una primera resposta. Segons diu la norma, és preferent la utilització de l’article 

el (cal) tot i que, si la tradició l’anomena can, també es pot acceptar. Igualment, els 

filòlegs també desenvolupen la norma amb algunes accepcions. No obstant això, 

existeix un matis de tradició catalana que en una entrevista oral amb el sr. Perals, de 

Sant Vicenç dels Horts, va recuperar de l’oblit a que ho sotmetia la modernitat. 

Antigament era costum anomenar a les cases grans, senyorials o benestants de les 

diferents poblacions amb la denominació can i no cal. La cases més modestes o menys 

significades eren referides com a cal. És a dir, la forma correcte en el nostre cas és 

parlar de can Cavaller perquè era una de les cases grans de Monistrol. Era el lloc de 

residència d’un dels principals propietaris del nostre poble. Els oficis menestrals, per 

parlar d’un altre exemple, eren al·ludits com a cal sastre o cal vinater.  
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