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Editorial  

 

No sempre és fàcil transmetre la multitud d’idees que ens venen a la ment. La cultura no 

coneix de l’horari laboral marcat per la crua realitat del mercat. Tanmateix, 

malauradament, no sempre podem portar a terme cada una de les propostes que ens 

venen donades o proposades. Les exigències de les circumstàncies són prou explícites. 

Emperò, sempre hi ha motiu d’esperança perquè tot sovint, les expressions populars es 

manifesten alienes a les exigències circumstancials. El record per aquells qui amb el seu 

treball quotidià varen esdevenir icones es fa especial quan ens són tan propers com els 

relacionats amb Monistrol, el cremallera o Montserrat. Gràcies a la tenacitat d’uns i 

altres la vida al nostre poble no decau, un exemple que el temps agrairà eternament.  

 

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

 

Notícies de l’Arxiu 

 

Noves consulta extracomarcals a l’Arxiu Municipal 

La difusió de l’Arxiu de Monistrol segueix el seu curs. Prova evident és la progressiva 

consulta relativa als seus fons o assumptes de la vila (i el monestir) que provenen de 

més enllà de la comarca del Bages. Diferents persones del Vallès estan recopilant dades 

genealògiques, igualment, hem rebut consultes des de la província de Tarragona. 

Esperem que sigui el bon presagi d’un millor esdevenidor. 



 

 

DOCUMENTA                                                                             Any IV  Nº15 Juliol  – Setembre, 2012                                 

 

 

Revista de divulgació de l’Arxiu municipal de Monistrol de Montserrat  
 

 

2 

Acte de l’Associació d’Amics del Cremallera de Montserrat 

El proper 22 de juliol l’Associació d’Amics del Cremallera de Montserrat realitzarà un 

homenatge a tot el personal que va treballar en el pas a nivell del cremallera, aquest 

espai és més conegut per la presència dels gossos Kuki i Bo-by. A partir de les 9:30 

sortiran autocars gratuïts des del local de l’entitat a l’estació del Cremallera a Monistrol. 

Es prohibirà aparcar en la zona del pas a nivell per raons de seguretat i d’espai. Hi haurà 

un piscolabis per a tots els assistents.  

 

Fonts documentals  

 

Des de l’Arxiu Municipal 

d’Esparreguera ens han enviat un 

conjunt d’imatges de Monistrol. 

No sempre disposem de totes les 

dades, almenys de moment, 

sobre la seva autoria exacte i la 

seva data de producció o edició. 

Tanmateix, estem treballant per 

tal de poder-les oferir, de mica 

en mica, i així poder mostrar el 

Monistrol dels primers anys del 

segle XX. Totes les imatges que 

ens han arribat, provenen del 

fons Rafael Subirana.  

Sembla que la imatge ens mostra 

com era l’antic pas pel puntet, a 

l’alçada de la font del Cirerer. 

Aquest pas era una de les antigues entrades a la població de Monistrol. Hem de tenir en 

compte que, en aquells anys, la carretera C-55 no existia. Tota l’extensió de terreny fins 

arribar al riu Llobregat era dedicat al cultiu en horts. El rec estava garantit amb la riera 

que hi passa i, també, per la canalització de part de l’aigua de la Canaleta.  
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El paisatge com a font històrica 

El paisatge, tal i com remarquen alguns historiadors i antropòlegs entre d’altres, és un 

element que condiciona la vida quotidiana de la comunitat que hi viu. No pel sentit de 

pertinença a un tros de terra concret, sinó més aviat pels elements purament 

climatològics, orogràfics, etc. La vida en un entorn extremadament fred, per posar un 

exemple fàcil, no serà exactament igual que en un entorn fortament calorós. Tanmateix, 

en acord amb alguns estudis, aquest paisatge no és un factor determinant d’una 

conducta, sols condiciona i sempre fins allà on nosaltres vulguem.  

 

Consultes a l’arxiu municipal 

 

L’Hostal de la Creu 

Molts transeünts i peregrins es pregunten per les restes que romanen al costat de l’antic 

camí de Montserrat. Es tracta de les ruïnes de l’antic hostal de la Creu. Antigament, la 

presència d’hostals, tavernes i altres establiments de repòs era una qüestió regulada per 

lleis general de l’estat. Hem de tenir en compte les circumstàncies socials de l’Antic 

Règim. Els viatges, per curts que fossin, no eren fàcils. Així doncs, era important 

garantir una certa presència d’establiments públics per a que atenguessin a tots els 

viatgers, fossin de la classe que fossin. Alguns d’aquests establiments eren coneguts 

com a hospitals, els quals podien tenir cura de malalts o transeünts. Hom atribueix 

aquest ofici a una de les cases antigues de Monistrol que rep aquest topònim. Les 

dimensions dels hostals i demés establiments no eren fixes i depenien totalment de cada 

una de les circumstàncies. Aquest fet es posa de manifest quan hom compara les 

dimensions entre l’hostal de la Creu o l’antic hostal de Sant Jaume de Vallhonesta. 

Sembla que era la confraria de Santa Marta a la qual pertanyien tots els membres que 

exercien aquest ofici.  
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Ressenyes 

Degut a que no ens arriben totes les notícies referents a estudis vinculats a Monistrol i el 

Monestir de Montserrat i el seu entorn, no podem ressenyar tota la producció 

bibliogràfica existent. Demanem la col·laboració dels lectors i escriptors que ens 

facilitin un exemplar o la notícia de l’edició i ja intentaríem la ressenya. Igualment, 

acceptem ressenyes externes les quals podeu remetre-les a la direcció electrònica de la 

revista.  

 

Documentació per a l’estudi del període de la Guerra de Successió conservada a 

l’Arxiu Comarcal del Bages, per Marc Torras (publicat a Dovella núm. 109) 

L’arxiver Marc Torras ens ofereix un article que posa al lector sobre la pista de les 

diferents possibilitats documentals d’aquesta guerra tan decisiva en la història catalana. 

D’entre els diferents fons que custòdia l’Arxiu Comarcal del Bages hi ha tot el fons 

històric de Monistrol de Montserrat que hi va ingressar ara fa uns pocs anys. Tot i la 

brevetat de l’espai dedicat a Monistrol, es constata de la riquesa documental de la nostra 

vila.  

 

La Guerra del Francès al sud de la comarca del Bages (1808-1814), per Joan Valls 

(Publicat a Dovella núm. 110) 

Joan Valls, també arxiver, ens apropa amb detall a diferents aspectes d’aquesta guerra 

també coneguda com a Guerra de la Independència. L’entorn montserratí va ser escenari 

de diferents episodis importants. L’estudi sistemàtic dels fons documentals permeten 

treballs com el present.  
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