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Editorial  

 

Finalment estem a l’últim trimestre de l’any i, com des de en fa uns quants, no podem 

cloure’l sense la Fira de la Coca i el Mató. Són uns pocs dies intensos però que ens 

marquen profundament. La visita de tanta gent que s’acosta per veure les nostres 

contrades ens permet mostrar no sols uns dels productes gastronòmics més  propis del 

nostre entorn, sinó que, també, ens permet obrir el nostre poble i el seu patrimoni humà, 

cultural i natural a tot aquell que el vulgui compartir.  

Així doncs, complint amb el nostre compromís i, especialment, amb el delit que ens 

suposa, sigueu benvinguts i gaudiu d’aquests carrers gairebé mil·lenaris, de la seva gent 

i la seva història.  

 

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’arxiu 

 

Fe d’errates  

En l’anterior número de la nostra revista es va publicar una fotografia antiga d’una part 

de Monistrol. Gràcies a la col·laboració desinteressada d’un veí del carrer Julià Fuchs 

ens ha donat constància que aquest document gràfic no correspon a la font del Cirerer 

com havíem situat, sinó que mostra una vista de les escales del Rossinyol, a prop de 

l’Era de Viserta.  

 



 

 

DOCUMENTA                                                                        Any IV  Nº16 Octubre  – Desembre, 2012                                

 
 

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

 

2 

Articles 

Dos documents inèdits sobre la història de l'església parroquial de Monistrol: Bernat 

i Joan Marcet, deutors d'un censal mort destinat al benefici de Sant Martí (1659-

1724) 

Carlos Pizarro Carrasco 

No és gaire habitual per a un historiador tenir la sort de viure in situ el moment 

emocionant en què un ciutadà porta a un arxiu documentació fins ara desconeguda sobre 

l'època o el tema que estudia. Des de la revista Documenta, volem agrair a Joan Pozo 

Marcet que ens hagi facilitat l'accés a aquests papers custodiats al llarg dels segles per la 

seva família, ja que així podrem conèixer una mica millor el passat del nostre poble.  

Es tracta d'un plec de folis 

manuscrits sense numerar, 

relligats amb fil, que formen un 

total de quinze pàgines, cinc de les 

quals estan en blanc. Les mides 

del document són 210 mm x 31 

mm.  L'estat de conservació no és 

gaire bo i en fa difícil la lectura: el 

paper està esquinçat per les vores i 

les taques d'humitat, presents a la 

part inferior de tots els fulls, 

esquitxen també altres punts del 

segon document, que ha patit 

també la pèrdua d'intensitat de la 

tinta. Per tal de recuperar a temps 

la documentació per a l'estudi 

històric, i després que l'Arxiu se 

n'hagi assegurat la reproducció 

digital, he considerat necessari fer-ne una edició crítica. Només amb una mica de 
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paciència i molta atenció a la grafia i el seu context, ha estat possible fer aquesta 

transcripció amb garanties. 

A partir de les diferents cal·ligrafies i el contingut, podem concloure que estem davant 

de dos documents notarials dels segles XVII i XVIII, precedits per una petita ressenya 

del primer que probablement va ser afegida amb posterioritat pel mateix fedatari públic. 

L'aparent absència de cap signatura de les parts actuants fa pensar que es podria tractar 

de les còpies, degudament rubricades pel notari, que es van quedar els Marcet com a 

comprovant de les escriptures realitzades. Amb una unitat de contingut més que evident 

i relligats en ordre cronològic invers, hi trobem l'origen i la cancel·lació d'un préstec a 

llarg termini que Bernat i Joan Marcet, el seu nét, van haver de retornar a la parròquia 

de Sant Pere de Monistrol per la compra d'un pati que hi estava afectat a l'actual carrer 

Julià Fuchs. Els textos estan escrits en llatí, llengua que devia ser encara predominant en 

la documentació notarial i especialment de procedència eclesiàstica, tot i que hi ha 

determinats fragments en català.  

En primer lloc, hi ha una àpoca (o rebut) de 13 lliures i 9 sous a nom de Josep 

Comajoncosa, prevere beneficiat de Sant Martí, per la lluïció i quitació del censal mort 

de preu 13 lliures que havia de pagar-li el també monistrolenc Joan Marcet, pagès. El 

document, en poder del vicari i notari públic de Monistrol fra Josep Julià, porta la data 

de 19 de juliol de 1724 i fa referència també als orígens del deute, que com de seguida 

veurem li havien transmès els hereus de Joan Carles al seu avi Bernat a mitjan segle 

XVII. La informació sobre el benefici de Sant Martí és escassa i només ens revela que 

el seu titular l'exerceix des de 1711.  

El segon manuscrit és una certificació de l'escriptura de venda d'un pati que Maria 

Àngela Carles, vídua de Joan Carles, posseïa al carrer de la Plancanal i que va adquirir 

per 13 lliures, amb data 9 de novembre de 1659, el retorcedor de llana Bernat Marcet. El 

certificat, signat per fra Martí Marsal, vicari i notari públic de Monistrol, devia ser escrit 

poc després de la transacció escripturada pel doctor Jaume Roda, vicari, prevere i 

connotari seu, un text en català que trobem reproduït dins del cos del document i que 

ajuda a entendre enormement el contingut de tot el lligall. La compra d'aquesta finca 

veïna implicava que a Bernat Marcet i els seus descendents se'ls carregava el pagament 

d'un censal de preu 13 lliures, havent d'abonar cada any una pensió de 13 sous (el 5% 
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del capital). Finalment, la transcripció ha permès conèixer algunes dades sobre la 

família Carles de Monistrol i els límits del pati que van vendre a Bernat Marcet, una 

propietat que estava sota el domini directe del monestir de Montserrat.  

Però potser caldria saber què era un censal mort. Aquest sistema de crèdit a llarg termini 

va arribar a Catalunya cap al segle XIV i consistia en un creditor o censalista (sovint 

l'Església o les corporacions municipals) que prestava uns diners a un deutor o 

censatari, el qual contreia l'obligació perpètua però redimible de pagar una pensió anual 

(cens) al prestador i als seus successors. La pensió era el resultat d'aplicar una 

determinat tipus d'interès al capital donat, que oscil·lava entre el 3 i el 7%. Els 

perjudicis cristians envers als usurers van fer que aquest tipus de préstec sovint adoptés 

la forma d'un contracte de compravenda en què el venedor (el prestatari o deutor) venia 

al comprador (qui prestava o creditor) el dret de cobrar una pensió per un preu 

determinat. El deutor podia garantir la seva obligació amb el conjunt dels seus béns, 

encara que algunes vegades ho feia amb una propietat concreta que mai suposava que el 

comprador en tingués cap dret real sobre ella; a més, el censal mort es creava 

explícitament desvinculat de qualsevol càrrega feudal com ara la fadiga, firma o 

foriscapi. Tot i que el deute es transmetia de pares a fills, hi havia la possibilitat de 

cancel·lar-lo retornant el capital mitjançant la redempció, quitació o lluïció.1 

Ja hem vist que una de les institucions capdavanteres en la creació de censals va ser 

l'Església. De fet, les comunitats parroquials de preveres van saber aprofitar aquests 

ingressos per finançar els beneficis eclesiàstics. Els beneficis parroquials estaven sota 

l'advocació d'algun sant o capella i hi solien intervenir els següents elements: el 

fundador, que havia creat el benefici, hi havia invertit uns diners i fixat les condicions 

per a la seva obtenció; el patró o presentador, que s'encarregava de designar el nou 

titular després de la mort de l'anterior i presentar-lo a l'autoritat eclesiàstica per a la seva 

investidura formal; i el beneficiat o obtentor, que ocupava el càrrec de forma vitalícia 

gràcies a una renda que hi tenia annexa (censals, delmes, primícies, llegats 

testamentaris...) i que es podia encarregar de funcions molt diverses com ara el servei 

                                                 
1 CANUDAS, A; ESCRICHE, R; OLLER, J: “Usura i endeutament pagès al Berguedà dels segles XVII i XVIII: censals, violaris i vendes a carta de gràcia”, dins 

L'Erol: revista cultural del Berguedà, núm. 44 (1994), p. 45-50. ORTI GOST, P.: “Les finances municipals de la Barcelona dels segles XIV i XV: del censal a la 

Taula”, dins Barcelona. Quaderns d'Història, núm 13 (2007), p. 257-282. RUBIO i MANUEL, D.: “El crèdit a llarg termini a Barcelona a la segona meitat del 

segle XIV: Els censals morts i els violaris” (tesi doctoral UB 2003) <http://www.historiacritica.org/anteriors/anteriors5/tesis/restes2.pdf > 



 

 

DOCUMENTA                                                                        Any IV  Nº16 Octubre  – Desembre, 2012                                

 
 

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

 

5 

pastoral de la parròquia o cura d'ànimes, dir misses, ensenyar el catecisme o 

simplement tenir cura de la capella.2  

D'altra banda, volia oferir algunes notícies històriques sobre el benefici dedicat a Sant 

Martí Bisbe de l'església parroquial de Monistrol. Sabem que ja s'havia fundat a finals 

del segle XIV, ja que el 1392 s'afegien a les seves rendes un hospitium -alberg de 

peregrins- situat a una casa que Guillem Altimir havia deixat en el seu testament en 

favor de dit benefici. El primer dels beneficiats que es va fer càrrec d'aquest hostal va 

ser Raimond Soler. Al segle XV torna a haver-hi llegats testamentaris destinats a l'altar 

de Sant Martí, així com als de Sant Pere, Santa Maria i Sant Joan.3 Més endavant, la 

història de la vila escrita pel prevere Zoil Gibert l'any 1824 incorporava una relació dels 

vuit beneficis existents a la parròquia, un dels quals era el de Sant Martí Bisbe. 

Afirmava que va ser fundat amb l'autoritat del bisbe i que en aquells moments hi havia 

com a patró o presentador un abaixador de draps de Barcelona amb el cognom Voltà, 

que a més compartia el patronat sobre el benefici de Santa Maria de l'Esperança.4  

La meva transcripció ha estat respectuosa amb el text, de manera que he prioritzat 

l'edició literal dels documents per sobre de l'adaptació als criteris ortogràfics i sintàctics 

actuals (ús de les majúscules i minúscules, signes de puntuació, paràgrafs, etc.). El 

motiu és oferir a tots els estudiosos aquests testimonis escrits tal com van ser produïts, a 

fi que que puguin fer-los servir com a matèria primera per a les seves investigacions. 

Les dificultats de comprensió del contingut que a priori podria generar aquest criteri 

queden compensades per l'estudi introductori i les diverses anotacions que faig al llarg 

de l'edició.  

Finalment, per recollir la literalitat del text el millor possible i per tal de distingir-lo de 

la meva interpretació, he marcat la transcripció seguint les següents regles: 

                                                 
2 Per tractar en profunditat aquest tema cal consultar la monografia de BARRIO GONZALO, M.: El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo 

Régimen (1475-1834). Publicacions Universitat d'Alacant, 2010. Un estudi més proper que explica la implicació de la pagesia del Bages en els beneficis 

eclesiàstics és l'article de FERRER i ALÓS, Ll.: “Pagesia i sistemes de transmissió de béns al Bages en el segle XVIII”, dins Actes del Primer Congrés d'Història 

Moderna de Catalunya, vol. I. Barcelona, 1984, p. 361-369. 

3 PARRÒQUIA DE SANT PERE DE MONISTROL DE MONTSERRAT: Amb vostre nom comença nostra història. Deu segles. Sant Pere de Monistrol de 

Montserrat (textos a càrrec de Salvador Redó i Martí). Monistrol, 2008, p. 6. 

4 GIBERT, Zoil: “Notícia sobre les antiquitats de la vila de Monistrol” (edició a cura de Joan-Xavier Quintana Segalà), dins Documenta. Monistrol de Montserrat, 

núm. 4 (2009), p. 39-40. 
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I. He indicat amb una ratlla (/) o dues (//) el canvi de línia i de plana de l'original i 

he paginat el document entre claudàtors [ ]. 

II. També entre claudàtors [ ] , hi ha escrita la interpretació que faig del text a 

conseqüència de l'estat de conservació del manuscrit, la cal·ligrafia o perquè 

estic desenvolupant una abreviatura. Aquesta tasca de reconstrucció no seria 

possible sense l'anàlisi del context de les paraules dins el document i la consulta 

de tipologies documentals similars, diccionaris i obres de referència. Només en 

cas que la transcripció sigui impossible, inversemblant o arriscada, hi insereixo 

un signe d'interrogació [?], o dos interrogacions si sembla que hi ha més d'una 

paraula [??].  

III. Entre claudàtors i en cursiva, he escrit anotacions sobre la posició del text i la 

paginació del lligall. Ex. [Sagnat] 

IV. Finalment, faig servir les notes a peu de pàgina per a altres observacions que 

considero necessàries: informació sobre els topònims en desús i els noms de 

persona, l'adaptació al diccionari actual dels mots que podrien generar confusió i 

si un paraula o grup de paraules ha estat esmenada a l'original. 

TRANSCRIPCIÓ DOCUMENTAL 

[Pàg. 1 ] 

A[p]ocha de [l]uytio y quitacio de Un Cen[sal] / m[or]t ja Creat de preu [s'insereix una 

línia] 13 ll[iures] / y pencions de aquell q[ue] tots anys / feya y prestava Joan Marset / 

pages al Benefici sots Invoca / tio de S[an]t Marti, en la parr[oqui]al / Igl[esi]a de 

Monistrol de Monts[errat]e fun / dat firmada per lo R[everen]d Joseph / Comajoncosa, 

p[rever]e y Beneficiat de / dit Benefici. En poder del R[everen]t / P[ar]e Fr[a] Joseph 

Julia Vicari y per / la autoritat ordinaria nott[ari] pub.[lic] / de la dita Vila de Monistrol 

als / 19 del mes de Juliol de 1724. 

[Pàg. 2: en blanc] 
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[Pàg. 3: en blanc. Al marge dret hi ha impresa la marca del paper timbrat de l'any 

1724]5  

Document núm. 1 

[Pàg. 4] 

[Sagnat] Die decima nona mensis Julii An[nno] / Nat[ivita]te D[omi]ni Millessimo 

Septingentessimo Vigessimo [Quar?] / to In villa Monistrolli Montiserrati.  

Ego Josephus Comajoncosa6 presbyter Villa Mon- / istrolli Montiserrati vti obtinens 

Benefitium sub / invocatione Sancti Martini Episcopi in Eccl[esi]a Parro- / chiali Sancti 

Petri prefatae villae Monistrolli insti- / tutum, et fundatum, prout [?] mea collatione et 

po-/ cessione constat in registro Curiae Ecclesiasticae dictae / Villae Die decima 

septima mensis Aprillis Anni Mil- / lessimi Septing[entessi]mi vndessimi. Dicto nomine 

Grattis / Confiteor, et in veritate recognosco vobis Joanni Mar- / cet ag[rico]lae dictae 

Villae presenti q[uo]d modo Infr[ascript]o dedis- / tis, et solvistis mihi dicto nomine 

terdecim libras, / et novem solidos monetae Barc[inon]e, Videlicet terde- / cim libras 

pro luhitione, quitatione, et integra / redemptione Illius Censualis mortui iam creati / 

concimilis pretii terdecim librarum quod vos facie -/ batis, et prestabatis die nona 

mensis Novembris tan- / quam succedens Bernardo Marset Lanae retortiato- / ri Avuo 

vestro dicto Benefitiato Benefitii Sancti / Martini Episcopi, Et dictus Bernardus Marset, 

avus / vester dictum censuale faciebat, et prestabat dicto Be- / neficio vigore 

incarricationis q[uo]d de dicto Censuali / super se et bona sua fecit [?] [pre]tio 

vendiotionis cu / [?] [Petii?] et ante [D?] [cito?] [in] dicta Villa Mo[n] / [istrolli] [in] 

[V]icco [dita de la Plancana]l ó de la Con / [cepcion?]7 [?] [Angelam?] [Carles?] [?] 

                                                 
5 Al costat de l'escut reial, hi ha imprès “SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDISES, AÑO DE MIL SETECIENTOS VEINTE Y QUAT[RO]. Valga para el 

reinado de S.M. el Señor Don Luis Pr[imero]”. 

6 La crònica de Zoil Gibert sobre la història de Monistrol esmenta uns fets relacionats amb aquest prevere beneficiat de la parròquia. Segons l'autor, quan els 

administradors del monestir de Montserrat es van assabentar que Josep Comajoncosa volia deixar abans de morir tots els seus béns al santuari, es dedicaren a 

prendre-li els diners. L'abat -que al segle XVIII encara exercia la jurisdicció civil i criminal sobre la vila- va acusar del robatori el també prevere monistrolenc 

Josep Bover, que havia compartit habitació amb el difunt durant els seus darrers dies, i el va fer empresonar. [GIBERT, Z., “Notícia...”, p. 23] 

7 L'indret de la Plancanal estava situat a la part central de l'actual carrer Julià Fuchs, també conegut com a Viserta o carrer del Sac; la capella de la Concepció era 

ubicada a l'Era de Viserta [REDÓ, S.: De la mà dels gegants de Viserta. Monistrol de M., Associació de Veïns A.F.U.M., 1984, p. 28]. Aquesta capella ja existia al 

segle XVII [GALOBART, J.: “La plaga de llagosta de l'any 1687 a Monistrol de Montserrat”, dins Un any de vida monistrolenca 1990. Monistrol de M., Ed. 
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[fil]iam relict[iam?] / [??] tam [nomine] [proppio] quam etiam / [Uti] [Procuratorem] 

[Magini] [Carles] Juvenis / Ferrarii [et] [P]etrum Carl[es] [agricol]am eius fili[ium] //  

[Pàg. 5] 

tanquam succeden[t]es dicto Joanni Carles [eorum] Vir[o?] / et Patri factae prout de 

dicta venditione dicti Pa[tri] / designati, et confrontati constat Instr[ument]o recepto 

apud Re- / verendu[m] Doctorem Jacobum Roda Presbyteru[m] S.[acrae] T.[heologiae] 

D.[octorem] / vicarium, et aut[ctorita]te ordinaria Nott.[arium] publicum predictae / 

Villa Monistrolli Die nona mensis Novembris Anni / Millessimi Sex[uagessi]mi 

Quinquagessimi Noni, prout de qui / bus omnibus Reverendus Pater fr[ater] Martinus 

Marsal8 / etiam Vicarius dictae villae fidem facit; Et restantes / novem solidi sunt ad 

complementum omnium [pen]/ tionum, et rattae dicti censualis usq[ue] ad diem 

p[re]sen/ tem. Et Spectat ad me dictum censuale tan qu[am] / Beneficiatum dicti 

Beneficii, Et ad dictio Benefici / um predictum Censuale pertinebat iuxta Instr[ument]a / 

Nott[ario] Infr[ascript]o tradenda. Modus solutionis dictarum / terdecim librarum, et 

novem solidorum talis fuit, et est quo- / niam eas dedistis, et solvistis mihi dicto nomine 

in peccunia / numerata realiter numerando in Nott[arium] et testium Infr[ascript]orum 

presentia. In testimonium premissorum presentem Vobis/ dicto nomine facio apocham 

non solum [de] soluto, et satisfac- / to verum etiam absolutionem, diffinitionem, et 

remissione[m] / perpetuas de dicto Censuali mortuo pretio scilicet, et penti / onibus, ac 

aliis accessoriis eiusdem, nec non etiam de om- / nibus, et singulis actionibus, 

questionibus, et demandi[s,]/ Littibus, Causis, et controversiis p[rese]ntibus et futuris 

ques[tionis] / Ego dictus Beneficiatus, et B[eneficiati] qui pro tempo[re] / [?] [dicti] 

Benefitii S[ancti Martini] facere posse[?] / [??] [seu] etia[m?] [intemptare in] Juditio 

ve[l?] / [extra?] [juditium] [aut] [aliter?] [quovis] [modo] [a]dversus et con / [tra] 

[dictum] Joannem [Marset] [et?] b[o]na vestra [con] / [tra] [aliis?] [quasvis?] personas 

bona et [?] [cen] / [sualem mortu]o quomodolibet obli [??] // 

                                                                                                                                               
Associació Cultural Art i Esplai, 1991, p. 33] i el 1640 hi havia un portal de la Concepció a la muralla de Monistrol [QUINTANA, J.X.: Monistrol de Montserrat. 

Història d'una vila i les seves muralles. Ajuntament de Monistrol de M., 2011, p. 69] 

8 Per la cronologia, es tracta del mateix Martí Marsal que va ser monjo de Montserrat ca. 1630-1684 i conegut violoncel·lista. [CORTADA, M.Ll.: Anselm Viola. 

Compositor, pedagog, monjo de Montserrat (1738-1798). Barcelona, Publicacions Abadia de Montserrat, 1998 , p. 121] 
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[Pàg. 6] 

ratione, et occasio[n]e [e]jusdem censualis mortui [?] / actiones ejusdem. Imponens 

mihi dicto nomine [?] / is in dicto Beneficio successoribus super praedictis Silenti- / um 

sempiternu[m] omnem agendi conveniendi, et moles- / tandi viam penitus abdicando et 

procluendo faciens[que?] dicto nomine vobis, et vestris de pretio dicti Censualis / 

mortui, et de pentionibus, ac aliis accessoriis juribus quo- / que actionibus, questionibus, 

petitionibus, et deman- / dis bonum, et perpettum finem, ac pact[um] firmissim[um] / 

d[e] ulterius aliquid non petendo, et de non agendo so- / lempni stipulatione vallatum in 

manu, et posse Nott.[arii] / Infr[ascript]i tanqua[m] publicae, et auctenticae personae pro 

vo- / bis et ve[s]tris recipientis et stipulantis: Cancellans, Cas- / sans, et annullans, e.t 

pro cancellato, casso, et nullo ha- / bere volens de et cu[m?] p[rese]nti Instrum[entu]m 

incarricationis dic- / ti Censualis mortui nondum in mundum redactum, scrip- / turam 

quoq[ue?] tertii9, ac alias vires, et obligationes ejus- / dem ita et taliter q[uo]d mihi dicto 

nomine, et meis in / dicto Beneficio successoribus prodesse, nec Vobis, et Ves- / tris, 

nec aliis obligatis obesse possint, seu valeant vllo / vnquam tempore. Et promitto Vobis 

dicto Mar[set] quod / predictas terdecim libras deponere in Archivo R[everen]dae / 

Comunitatis dictae Villae Monistrolli ad effectum eas esmer- / tiandi in alio loco tuto, et 

securo ad opus dicti Bene- / ficii, et non alio modo. Actum./  

[Sagnat]Testes sunt Discretus Josephus Noguera Nott.[arius] / publicus 

Villae Sparagariae, et Simeon Pujol / parator dicte Villae [Monistro]lli 

Montiserrati./  

[Sig]+num [mei] fr[ater] Josephi Juli[a]10 [Vicarius?] [et] [auctorita]te ordinaria / 

[Notarius publicus?] Villae M[onistrolli] Monti]serrati qui / [?] [ma]nu pr[opria?] [?] 

sigilli quo[?] / [script?] [et?] [re]gistratu[?] [Die] Mense e[t] / Anno [qu]ibus supra 

[scriptit?] et clausit in / fidem.//  

                                                 
9 L'escriptura de terç era una escriptura que donava més força a determinats contractes -com ara els censals-, ja que es pactava que en cas d'impagament imposava 

al deutor la pena d'haver d'abonar una tercera part del deute al fisc o anar a la presó. 

10 Fra Josep Julià, monjo de Montserrat, era notari públic de Monistrol els anys 1721-1729. [Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), Ordres Religiosos, Monacals-

Hisenda, volum 1525, Monistrol de Montserrat,
 
monasterio de Santa María de Montserrat. Manual de escrituras del notario Fray José Juliá (1721-1729)] 
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Document núm. 2 

[Pàg. 7] 

UNIVERSIS ET / Singulis Presentium Seriem inspecturis lectu- / ris visuris parite[r]que 

et audituris EGO / frater Martinus Marsal Monachus Pa[?] / ter [et] Conventualis 

Monasterii et Conventus / Beatae Mariae Virgini Montisse[rrati] [?] / ordinis Sancti 

Benedicti [??] / in Principatu Cathaloniae auctorictat[e?] [?] / apostholica et ordinaria 

nott.[arius] publicus / Villae Monistrollii Montisserati Vicarius [?] / et [regens] Curam 

animarum parro[c]hia[lis] / Eccl[esi]ae Sancti Petri dictae Vill[ae] Monistrol[llii?] / 

regens[que] scripturas publicas dictae Villae / [?] ad[ministrum?] Ill[ustrissimo] ac 

R[everendissi]mo D.[omino] D.[omino] Patre Fr[atre?] / Stephanon[o] [Velasquez]11 

Dei gratia Abbate / [?] Monasterii [Montisser]rati et / [r?] [?ialis] dig[nissimo?] 

D[omi]no in [?] / [lib?] [et] [??] parro[chia] // 

[Pàg. 8] 

/ lis et Villae. At[t]estor et Indubiamque / Fidem facio quod inter Scripturas publicas / 

R[everen]di Jacobi Roda praesbiteri S[acrae] T[heologiae] D[octor] olim / Vicarii dictae 

parrochialis Eccl[esi]ae et eo / nomine nott[arius] auct[ori]tate[m] ordinaria dictae 

Villae / [Connotarii] q[?] mei fuit repertum et [Continua] / tum quoddam Venditionis 

instrumen[tion]is / in hunc qui Sequitur Modum12 Die nona / Mensis novembris anno a 

nat[tivitat]e D[omi]ni Mil / lessimo Sexcentessimo quinquagissimo nono. / [Sagnat] 

Maria Angela Carles Viuda dexada / de Jan Carles tant en nom Seu propri com / encara 

com a procuradora13 de Magi Carles / jove ferrer com de [s]a procura consta / en poder 

de Epifaneo Berenguer per aucto / ritat apostolica y Real nott[ari] publich / de [la] 

[Ciu]tat de L[leyda] [als] dinou de / Se[tembre] delany Mil S[is-cen]ts Sinquanta / 

[nou]14 [Com] [ne] fa fe [lo dit nottari]de sa propria // [??] [?]es lletres y Signo signades 

p[er] / las cosas deuall sentats y altres [son] / fill y Pere Carles pages tambe [son] / fill 

                                                 
11 L'abat Esteban Velázquez va governar el monestir els anys 1661-1665 i 1669-1673, el que ens dóna una idea de la data de producció d'aquest document. 

12 Aquí comença a reproduir l'escriptura de venda de 9 de novembre de 1659. 
13 Esmena una o dues paraules, la primera de les quals sembla el mot propria. 

14 Epifani Berenguer va ser notari de Lleida almenys durant el període 1656 -1678 [Institut d'Estudis Ilerdencs. Servei d'Arxiu i Llegats, CAT SAIEI DAH 

H.3.2/103 i 104 Patrimoni. Censals, <europeana.eu>] 
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a[ff]erint lo dit Pere Carles en Virtut / del Jurament infra[?] que es menor [de] / 

vintisinch anys Major empero de [Vint] / anys prometent tambe firmar la [??] / ta venda 

quant tindra la edat [de] / vintisinch anys ella dita Maria Angela / en son nom cum a 

usufructuaria de [s]a / vida natural y Com atenint per son / dot y Creix la Universal 

heretat y / bens del dit q[uondam?] Son marit y en nom / de procuradora del dit Son fill 

Com / a hereu y Successor del dit Son Pare y lo dit Pere Carles Com a podent 

Succeh[int?] / [de?] [la?] [d]ita heretat y be[ns] del dit [Son?] / [Pare] [Son?] grat[is?] 

[et ex certa?] Siencia [?] / [Venda] [a] Ber[nat] Ma[rcet] retorta[tio] // 

[Pàg. 9] 

de la present Vila [de Moni]strol present / y deuall acceptant de tot aquell pati / que 

abans era Casa y auuy es Sol lo pati / ab parets que Viuint tenia dit Joan Carles Marit 

Pare llur respectiue y / auuy tenen y posehiexen dits Venedors / en los dits noms en la 

p[rese]nt Vila de Monistrol en lo Carrer dit La Plancanal / Lo qual pati termi[n]a a Sol 

ixent ab / Lo dit Carrer de la plancanal amitg jorn / ab la casa de dit Bernat Marcet com 

/ prador predit a Sol ponent ab la peça / de Pere Boxassa y a tremuntana ab / vn pati ó 

casa dels hereus de Esteva / Reynalt Lo qual pati [lo te] Sots Domini / y a[lou] del 

Monas[teri] [y] Conuent de / no[stra] Señora de Mont[serrat] [que] fou de / 

[pertin?]entias de la peça de dit Boxass[a] // 

[Pàg. 10]  

[?] que tot lo Cens que f[a?] / la peça de Boxassa deu esser [sa] / [no], y Segur sobre lo 

present pati / y fa dit pa[ti] dos sous de cens a[l] / Benefici de Sant Marti de la p[rese]nt 

/ Vila en annua pencio en ce[r]t [termini] / lo qual Sens15 [haj]a de pagar d[it] / 

Comprador ademes del preu deu[?] / [sent?] lo qual pati especta a dits Venedors la qual 

Venda f[a]n. Lo Preu de dit[a] / Venda Son tretza lliures moneda Barc[elonina] / del 

qual preu dit16 Comprador / de Voluntat de dit Venedors se hage / de Encarregar Sobre 

si y [s]os bens vn / [censa?]l de preu y proprietat de tre[tze?] / [lliures] [y] pencio 

tret[ze?] Sous que [?] / dits venedors per lo dit p[ati?] fan [al?] [bene?] //  

                                                 
15 Cens. 

16 Esmena una paraula, segurament el nom de Marcet. 
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[Pàg. 11] 

ficiat del Be[nefici de Sant M]arti en / la Iglesia de S[an]t Pere de Monistrol / instituit y 

fundat en cert termini y [se?] / [lleuar?] indempnes als dits Venedors de / la prestacio de 

dit censal tant en la / proprietat com en les pencions que de / a qui al deuant Cauran 

prometent ferli / tenir y Valer dit Pati.  

[Sagnat] Testes Bartholomeus Pujol / Chirurgia y Emanuel [R]ibas / [Riba?] Estudiant. 

[Sagnat] [¿E.O.?] 

Los dits Venedors fan apocha al / dit Bernat Marcet [compra]dor de dites / [tretze] 

lliures moneda [Barcelonina] que es lo / [preu] [d]e dita Ven[da] [Lo] [Modo] de la // 

[paga] aquellas Se rete [en?] / per lo preu del Censal que es carrega / y axi ho juran. 

Testes sunt sup[radictis] /  

[Sagnat] [¿E.O.?] 

Lo dit Bernat Marcet se encar[re]ga / lo dit censal prometent. / [Sagnat] Testes Sunt 

praedictis./  

[Igitur] praedictis Ma[rsal?] / propria sen[per?] ab omnibus Ubiq[ue] / plena fides 

adhibeatur et impen / datur tam in juditio quam extra / juditium, Ego dictus [frater?] 

[Mar]/ tinus Marsall Monachus Pre[dicti] / [Pater?] Convent[u]alis dicti Monas[terii] / 

[et Conventu]s Beatae [Mariae] Virg[inis] / [de] [Montiserrat]ti [ordinis?] [?] // 

[Pàg. 12] 

Vicarius et nott[arius] hic / me Subscribo et meum quo vtor / in Claudendis publicis 

instrumentis / appono Sig[+]num //  

[Pàg. 13: en blanc]  

[Pàg. 14: en blanc]  

[Pàg. 15: en blanc] 
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Etimologia monistrolenca: Viserta o Biserta? (unes reflexions) 
 

Joan Pozo Marcet 
 

Aquesta és una pregunta que a molts monistrolencs ens costa contestar. Fins i tot els 

veïns d’aquest carrer tenen greus problemes a l’hora d’intentar donar resposta a 

l’incògnita, i és que l’origen d’aquest nom ja fa temps que s’ha perdut en la memòria 

dels habitants de Monistrol.  

Davant d’aquest gran dubte, seria interessant cercar algun indici que ens pugui ajudar a 

esbrinar d’on prové aquest mot i saber alhora el seu significat. 

Primer de tot, seria bo explicar l’origen de dit carrer. De les portalades més antigues 

conservades al carrer Viserta, en destaca la del nº 33 on a la dovella central hi posa com 

a data l’any 1636. També hi ha altres portes amb la data marcada al portal d’entrada 

com el del nº 27 on hi marca l’any 1756 i el nº 14 on hi surt el 1726. Això ens pot donar 

algunes referències alhora de posar una possible xifra per marcar els inicis del carrer 

Viserta, tot i no ser ni precisa ni molt concreta podem afirmar que la seva urbanització 

podria començar a principis del segle XVII i allargar-se durant els segles XVIII i XIX 

quedant durant aquest últim ja consolidat i més o menys força semblant a com el podem 

contemplar avui dia. Durant els segles anteriors l’indret on suposadament es començà a 

bastir el carrer Viserta era ocupat per la pedrera local, al lloc popularment conegut avui 

dia com “La Cabanya”, que aleshores s’anomenava la “Plancanal”. Aquest nom es 

pogué conservar fins als nostres dies 

en el parlar quotidià dels veïns 

d’aquest carrer a mercès de la fira que 

des d’antic es celebrava en aquesta 

localització pels volts de Santa 

Apol.lònia, coneguda com la fira de la 

Plancanal i que es celebrà fins arribats 

els anys 40 del segle XX. 

 

Tot i que estem buscant el significat 

del nom Viserta, és interessant deturar-
Vista parcial de “La Cabanya” (Foto: AMMM) 
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nos també per comentar els diferents noms que ha rebut aquest carrer al llarg dels 

segles, ja sigui reconeguts oficialment o fruit de l’inventiva popular. Les referències 

més antigues ens parlen del carrer de la Plancanal, aquest nom és suposadament format 

per les paraules “pla amb canal” que ens dóna referències a com era el territori on es 

situava la pedrera, una plana amb un torrent al mig (avui dia soterrat). Altres documents 

ens anomenen el carrer de la Plancanal com a carrer de la Concepció, aquest nom prové 

de la capella que antigament i fins la guerra civil estava construïda a l’Era de Viserta, no 

seria extrany doncs, que aquesta capella, donés nom al dit carrer com li dóna al portal 

d’entrada de les muralles monistrolenques situat a la cruïlla dels carrers Manresa, 

Viserta i del Puig. 

Un altre dels noms que rep és el del carrer del Sac, aquest però té un origen plenament 

popular ja que mai n’ha sigut un dels seus noms oficials, segons sembla pel que ens diu 

la memòria dels habitants més vells d’aquest lloc s’anomenava popularment així pel fet 

del constant anar i venir dels nombrosos homes que cuidaven els seus horts amb sacs 

carregats a l’esquena després de la jornada de treball, això s’explica pel fet de que 

aquest carrer era de pas obligat per molts dels que treballaven la terra a les hortes d’en 

Maians o als diferents horts i vinyes situats prop del cementiri. 

L’altre nom pel qual es coneix és l’actual. El carrer Viserta es rebatejà l’any 1928 amb 

el nom de Julià Fuchs. Aquest home d’origen suís, conegut com “Don Julián” i molt 

estimat i respectat pel Monistrol de principis de segle XX, fou enginyer i va ser director 

de l’explotació del Cremallera de Montserrat. Va impulsar notablement les condicions 

de vida de la nostra vila, projectant la construcció dels dipòsits i la xarxa de distribució 

de l’aigua potable, ajudant en les gestions a Mn. Josep Cañís per la vinguda a Monistrol 

dels Germans de La Salle i intervenint per l’establiment de la Caixa d’Estalvis. Per tot 

això se li atorgà el títol de Fill Adoptiu de Monistrol. 

Després de comentar el naixement d’aquest carrer i alguns dels noms que ha rebut, 

retornem doncs a l’objectiu d’aquest article, que no és altre que el de donar algunes 

pistes del que podria ser l’origen i el significat del nom més original i conegut d’aquest 

carrer. 

Ens és desconeguda la data en què sorgeix el nom de Viserta, tot i això podriem 

suggerir que és entre finals del segle XVIII i principis del XIX. A primera vista, el nom 
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Viserta resulta estrany i desconegut, a més a més dista molt del tipus de noms que 

tenien els altres carrers en aquella època, ja que la majoria prenien el nom d’un sant o el 

del lloc al qual duien.  

En la nostra recerca hem trobat algunes possibles definicions sobre la paraula Viserta. 

Cercant es descobreix que és un cognom d’origen italià, no es pot descartar la 

possibilitat de què, igual que va passar amb el suís Julià Fuchs que després d’uns serveis 

a Monistrol se li atorgà l’honor de ser Fill Adoptiu de la vila i tenir un carrer amb el seu 

nom, un italià amb el cognom Viserta fes quelcom semblant i se li atorgués el seu nom 

al conegut aleshores carrer de la Plancanal. 

Cal comentar també que fins temps més aviat recents, la paraula Viserta no sempre s’ha 

escrit amb la mateixa grafia. Depenent del document o de l’època tant s’escriu Biserta 

com Viserta, això deu venir pel fet de no conèixer ben bé l’origen de la paraula i davant 

d’aquesta confusió vindria l’explicació del perquè s’escriu tant en “B” com en “V”. 

Buscant doncs la paraula biserta al Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria 

Alcover i Francesc de Borja Moll, es troba que aquesta és el diminutiu del mot bisa, que 

segons diu el diccionari té la següent definició: “nom que els cabrers donen a les cabres 

per cridar-les i fer-les seguir darrera ells.” Aquest significat porta cert record al del 

nom popular del carrer Viserta, el carrer del Sac. Així com el carrer del Sac ens recorda 

l’activitat agrària dels homes que duien llur sac a l’esquena després de la jornada de 

treball, el nom de carrer Biserta seria el mateix però amb l’activitat ramadera, venint 

potser del fet que els pastors cridessin a l’entrar al carrer al seu ramat per tal d’unificar-

lo i guiar-lo rere d’ells. 

Cercant de nou el mot Viserta es pot ensopegar amb el nom d’una ciutat d’Àfrica 

pertanyent a Tunísia, a uns 65 kilòmetres al nord-est de la ciutat de Tunis, i ubicada a la 

costa del Mediterrani (davant l’estret de Sicília), i quedant darrere seu el llac de Bizerta. 

L’any 1535 va ser conquerida per Carles I i fou perduda l’any 1573 quan passà a mans 

dels turcs otomans. Aquesta ciutat també era Seu d’un bisbat. Curiosament amb el pas 

dels anys, ens trobem que tot i que actualment tant en català com en castellà aquesta 

ciutat s’escriu amb la grafia Bizerta, antigament també es podia trobar escrita de la 

mateixa forma que el nom del nostre carrer tant amb “V” (Viserta) con en “B” (Biserta), 

predominant però l’última forma. 
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Tanmateix, després de trobar que Viserta o Biserta era com s’escrivia en la nostra 

llengua fins ben entrat el segle XX la ciutat tunisiana de Bizerta, recordo el que una 

veïna del carrer Viserta, em va comentar sobre l’origen del nom d’aquest carrer. Segons 

explicava, sembla que el nom Viserta vindria d’un “moro”. Poc probable seria trobar-se 

una persona àrab al Monistrol dels segles XVIII o XIX, però no seria tan estrany que es 

conegués pel “moro” a una persona nouvinguda a la vila que hagues residit o hagués 

viscut una temporada en aquesta ciutat de Tunisia, Bizerta, (fos per relacions 

comercials, o arran de la conquesta per part de Carles I) i que d’aquesta ciutat 

provingués el nom d’aquest carrer. No es d’estranyar el fet que gent de fora vingués a 

poblar el nostre municipi, un dels casos seria el dels navarrersos Cascante i Aguirre, que 

arriben a la nostra vila aproximadament al segle XV. 

Tot i aquesta petita recerca, que no deixa de ser un cúmul d’hipòtesis sobre el possible 

significat del nom més emblemàtic del carrer Julià Fuchs, ens és impossible precisar 

d’on prové aquesta paraula. Esperem trobar algun dia l’enigmàtica resposta d’aquest 

dubte, i així desvetllar aquest misteri sobre el nom més típic d’uns dels carrers més 

singulars del nostre Monistrol. 

 

 

Un ofici tradicional de Monistrol de Montserrat: el fonedor de campanes 
 

Alfons Garcia i Burgas  
 
Ara que a Monistrol celebrem la Fira de la Coca i el Mató, cal recordar aquest ofici 
tradicional de la nostra població que arribà a un perfeccionament subtil en la fabricació 
de les campanes.  
 
Foneria de Campanes o Fabricació de les campanes. 
 

La Fabricació d’una campana : 

Ha estat un treball pacient i laboriós. El sistema de la cera perduda era la tècnica que es 

feia sevir per a la construcció de la Campana. Varies etapes de la fabricació. La primera 

és la obra artesanal del motlle o matriu de fang. Segona etapa és la crema de la matriu 

en un forn. Tercera etapa quan el forn arriba a la temperatura adequada, s’introdueix el 
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coure i l’estany per fondre. Quarta etapa, l’aliatge de metall arriba al motllo. Quinta 

etapa quan el forn es refredat, ja tenim la campana feta. Tot aquest procés ha estat obra 

d’artesans altament especialitzats. 

 

La Foneria de Monistrol de Montserrat :  

Un campanar segons la manera centreeuropea té 

el seu encant; el ressò esdevé majestuós i ha 

volgut ésser imitat per alguns constructors del 

nostre país: Guixà de Monistrol fabricà, entre els 

anys setanta i vuitanta del segle XX, un bon munt 

de campanes segons els cànons alemanys (Daniel 

Vilarrubias , festes). La campana de la Catedral de 

Barcelona que faltava (el si bemoll), que es va 

encarregar a la foneria de Monistrol de 

Montserrat.  

La Foneria Guixà de Monistrol va estar en actiu 

fins el 1999. La Montserrat fou l’última Campana 

de la Foneria. Aquesta fàbrica s’ubicava al carrer 

de la Trinitat núm. 6, passant per la carretera que 

puja al monestir.  

 

Importància de les campanes.  

El que dóna vàlua i distingeix cada campana és la sonoritat, saber-li donar el to concret 

és molt important. L’origen de la campana es remunta als temps prehistòrics. Té 

diferents noms. El nom de Signum vol dir Senyal. El de Nola, és la ciutat on sembla que 

es van fabricar per primera vegada les campanes. El de Campana el rep de la regió de la 

Campania a –Itàlia-.  

Fou tal la seva importància en la vida social fins al segle XX, que tenien un cerimonial 

propi de benedicció. El bateig de la campana li dóna un nom. La de la seu de Barcelona 

es deia Tomasa, la Capona era la de Tarragona, la Maria Miquela la de València. Així 

Font: Foneria Guixà 
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les campanes d’església tenen nom i es bategen. A més va crear l’ofici de Campaner, 

que era la persona encarregada de tocar les campanes d’una Església i dels Monestirs. 

 

Els campanars 

Edifici o torre construïda al costat de l’Església. Capella o ermita on es col·loquen les 

campanes. La finalitat era la de convocar als oficis religiosos el feligresos. Els 

campanars d’espadanya o cadireta, eren massissos de pedra que constituïen una 

estructura muraria amb una o varies obertures per a les campanes. Ja a l’arquitectura 

romànica la trobem en esglesioles i ermites.  

Entre els oficis tradicionals dels voltants de Montserrat, la nostra Vil·la destacà per la 

construcció de campanes que arribaren a competir amb altres foneries famoses de la 

Península Ibèrica i altres llocs d’Europa i el món.  

 

Consultes a l’arxiu municipal 

 

Tomàquets de Montserrat 

Agraeixo l’amabilitat a Mercè Quintana i Casas per haver facilitat la cita que oferim a 

continuació. 

 

Amics de Montserrat (1971). Folklore montserratí. Tradicions – Prodigis – 

Llegendària. Barcelona: Impremta Pulcra, p. 257. 

La influència de la santa muntanya és tan marcada en el poble que la venera, que fins li 

aplica el nom en aquesta baia tan vulgar en tota la nostra terra. 

Especialment, prenen el nom de tomàquets de Montserrat una 

de les seves varietats, diguem-ne morfològiques, caracteritzada 

pel seu color rosadenc i per presenta una mena de solcs o 

sacsons força pronunciats. 

És molt probable que hom vulgui trobar-hi una semblança o analogia amb l’estructura 

de les roques que constitueixen la particularitat del massís montserratí. 
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Fonts documentals 

 

Els documents d’arxiu no sempre són els manuscrits 

redactats per l’escrivà o secretari de torn. A vegades, 

passen totalment desapercebuts cartes, circulars, lleis, 

etc. que, tot i el seu caràcter d’aplicació més o menys 

general ens donen informació complementària i que, tot 

sovint, sense aquesta, no podríem entendre la seva 

repercussió en la localitat en la qual centrem la nostra 

atenció. A mode d’exemple, la llei que presentem ens informa sobre l’aprovació de la 

construcció de la línia del carrilet que enllaçaria Castellbell i el Vilar amb Monistrol i el 

monestir de Montserrat. Val a dir que, si el lector vol aprofundir en l’origen i evolució 

del cremallera de Montserrat, hom ha de dirigir-se a l’Associació d’Amics del 

Cremallera de Montserrat o als llibres d’Enric Gil i David Blasco en els quals, de ben 

segur, trobaran respostes a les seves incògnites.  

 

Publicat a la Gaceta de Madrid, núm. 6, del dia 6 de gener de 1882 (pàgs. 112-113). 

 

Don Alfonso XII, 

Por la gracia de Dios Rey constitucional de España; á todos los que la presente vieren y 

entendieren, sabed: que las Cortes han decretados y Nos sancionado lo siguiente: 

 

Artículo 1.º Se autoriza á D. Joaquin Carrera y Sayrol y á D. José María Gonzalez para 

construir un ferro-carril de montaña desde la estacion de Monistrol, en la via férrea de 

Zaragoza á Barcelona, al Monasterio de Montserrat, pasando por la Bauma y la villa de 

Monistrol, de 7.500 metros próximamente de longitud, aplicando en una parte de su 

trayecto el sistema Riggembach.  

Art. 2.º Este ferro-carril se declara de utilidad pública, y con derecho, por lo tanto á la 

expropiacion forzosa.  
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Art. 3.º Se construirá con sujecion al proyecto presentado en el Ministerio de Fomento y 

pendiente de aprobacion, salvo aquellas modificaciones que el Gobierno de S.M. estime 

convenientes.  

Art. 4.º No tendrá subvencion directa del Estado, y se le concede únicamente la 

franquicia del pago de los derechos de Aduanas para la introduccion del material fijo y 

móvil.  

Art. 5.º La concesion de esta línia se á los Sres. Carrera y González se hace por 99 años.  

Art. 6.º En el término de dos meses, contados desde la publicacion de esta ley, 

consignarán los concesionarios una fianza en metalico ó en efectos de la Deuda pública 

equivalente al 3 por 100 del presupuesto del proyecto presentado, la cual no será 

devuelta hasta la terminacion de las obras.  

Si transcurriesen los dos meses sin consignar dicha fianza, se entenderán renunciados 

los beneficios de esta ley, la cual quedará sin ningún efecto. 

Art. 7.º En el plazo de los tres meses siguientes á la aprobacion del proyecto de este 

ferro-carril deberán los concesionariosdar principio á la ejecucion de las obras del 

mismo, y á los tres años de comenzadas éstas habrán de hallarse enteramente 

terminadas, y dispuesta la línia para empezar la explotacion, bajo pena de caducidad.  

Por tanto:  

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, 

asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 

hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.  

Dado en Palacio á cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y dos.  

YO EL REY 

El Ministro de Fomento  

José Luís Albareda 
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