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Editorial  

 

Amb el nou any volem donar peu a moltes il·lusions que esperem que siguin compartides. La 

Festa Major d’Hivern d’enguany és, altra vegada, un motiu per engalanar el poble. La unió 

de tota una comunitat a l’entorn d’un fet, com el desastre de la pesta, que marcà 

profundament el nostre passat és una fita a no oblidar. La conjunció d’esforços d’homes i 

dones per implorar l’advocació de Sant Sebastià en el flagell de tant intensos moments 

ensenyà com, amb voluntat i dedicació, es pot aconseguir superar els destins més adversos. 

Per aquest motiu, tant senyalada festa, com la Major d’Hivern, s’escau el 20 de gener. A 

final de gener tenim Romeus. Una escenificació de la negror de la mort de la pesta i com 

Monistrol de Montserat va lluitar i, junt amb sant Sebastià, va superar el que es podria 

considerar el pitjor episodi històric del poble.  

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’arxiu 

 
Apareix un nou article d’història de Monistrol 

 

Carlos Pizarro Carrasco ha publicat un article en el darrer número de la revista Dovella 

(nº111) el qual és una nova, i millorada, biografia del monistrolenc Xancó Janer. Amb el 

títol Guerra i postguerra de Successió a Monistrol de Montserrat: Francesc Janer, de 

voluntari austriacista a esquadrista borbònic Pizarro ens presenta un documentat treball que 

sens dubte reescriu un episodi de la història del nostre poble.  

 



Articles 

 

Nostra Senyora de Montserrat a les Cantigues de Santa Maria 

Joan Pozo Marcet 

 

És ben sabuda per tota la població de Monistrol i per tot Catalunya la gran devoció 

que desperta la nostra patrona, Santa Maria de Montserrat. També són conegudes per molts 

les diverses llegendes relacionades amb la Santa Imatge que encara avui dia es venera al 

monestir, com pot ésser la de la 

seva troballa o la del motiu de 

l’enfosquiment de les seves 

faccions, moltes però s’han perdut 

amb el pas dels anys. Monistrol ha 

sigut sempre una vila fortament 

marcada pel pas dels nombrosos 

romeus i peregrins que amb fe 

s’atansaven al monestir de 

Montserrat per implorar protecció 

i ajut sota els peus de Nostra 

Senyora de Montserrat. També 

durant una època molts vilatans de 

Monistrol tot fent de baciners 

escampaven la devoció a la Verge 

de Montserrat arreu de les 

Espanyes. Aquest anar i venir 

constant de romeus, peregrins, 

baciners, clergues i fidels va ser el 

que ocasionà la gran popularitat 

d’aquesta advocació mariana, ja que tots aquests personatges explicaven al llarg del seu camí 

les nombroses llegendes i miracles portentosos que envoltaven la Santa Imatge, ja fos per 

haver-les sentit o per haver-les viscut. D’algunes d’aquestes llegendes medievals que 

envolten la figura de Santa Maria de Montserrat en va fer un recull el rei Alfons X el Savi de 

Castella a les Cantigues de Santa Maria. Ningú pot afirmar amb certesa com varen arribar 

aquestes llegendes a la Cort del rei Alfons X, però la importància de Montserrat com a 



centre de peregrinatge no tant sols a nivell de la Corona d’Aragó sinó també per un gran 

nombre dels peregrins que seguien el camí cap a Santiago de Compostela segurament va 

ocasionar que aquest rei tan devot a Santa Maria, s’interessés per aquesta advocació a fi de 

fer protagonista a la Verge de Montserrat d’alguna de les nombroses cantigues que va 

escriure. 

És interessant doncs poder posar a l’abast dels nostres lectors aquestes llegendes que 

el Rei Savi recollí a la seva obra, ja que no deixen de ser un bocí, encara que petit, de la 

nostra història i de la de tot Monistrol. 

En total són sis les cantigues protagonitzades per Santa Maria de Montserrat: 

 
 I (Cantiga 48) – De com un cavaller que tenia dins la seva propietat una font que abastava d’aigua al 
santuari, dominat per l’avarícia cobra impostos als monjos, que no trobant altra manera de trobar 
aigua prop del terme imploren ajut a Nostra Senyora i els hi és concedit tot desviant la deu d’aigua 
als dominis del monestir. 
 
Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja erdade estava, e a déu aos frades de 
Monssarrad a que a el quería vender.  
 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos, 

que fill' aos que an muito e dá aos menguadosos. 

 
E daquest' un gran miragre fez pouc' á en Catalonna 
a Virgen Santa María, que con Jeso-Cristo ponna 
que no día do joízo possamos ir sen vergonna 
ant' el e que non vaamos u irán os soberviosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
Monssarrat éste chamado o logar u é a fonte 
saborosa, grand' e crara, que naç' encima dun monte, 
que éra dun cavaleiro; e d' outra parte de fronte 
avía un mõesteiro de monges religïosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
Mas en aquel mõesteiro ponto d' agua non avía 
se non quant' o cavaleiro da fonte lles dar quería, 
por que os monges lle davan sa renta da abadía; 
e quando lla non comprían, éran dela perdidosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
E demais, sobre tod' esto, el assí os pennorava, 
que quanto quér que achasse do mõesteiro fillava; 
e porend' aquel convento en tan gran coita estava, 
que non cantavan as óras e andavan mui chorosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
 
Os monges, porque sentían a sa casa mui menguada, 
entre si acórd' ouvéron de lle non daren ên nada, 
ca tiínnan por sobervia de bever agua comprada; 
porên todos na eigreja entraron muit' omildosos, 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
Dizend': “Ai Santa María, a nóssa coita veede, 
e con Déus, o vósso Fillo, que todo póde, põede 
que nos dé algún consello, que non moiramos de 
sede, 
veend' agua conos ollos e seer ên desejosos.” 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
Pois sa oraçôn fezéron, a Sennor de pïadade 
fez que se cambiou a fonte ben dentro na sa erdade 
dos monges, que ant' avían da agua gran soïdade, 
e des alí adeante foron dela avondosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos... 

 
Pois que viu o cavaleiro que sa font’ assí perdera 
por prazer da Grorïosa, que lla apósto tollera, 
déu a erdad' u estava a fonte ond' el vendera 
a agu' àOquele convento, onde pois foron viçosos. 
Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos...

 
 
II (Cantiga 52) – De com Nostra Senyora abasteix de llet el seu santuari fent baixar cada dia cabres 
salvatges de la muntanya. Aquest fet durà quatre anys ininterrompudament fins que un dels clergues 
robà una de les cabres i se la menjà. 
 
 



Esta é como Santa María fez vĩir las cabras montesas a Montsarrat, e se leixavan ordennar aos monges cada 
día. 
 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer 

a Santa María, de que Déus quis nacer. 

 
 
 
 
E dest' un miragre, se Déus m' ampar, 
mui fremoso vos quér' óra contar, 
que quiso mui grand' a Grorïosa mostrar; 
oíde-mio, se ouçades prazer: 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
En Monsarrat, de que vos ja contei, 
á un' igreja, per quant' apres' ei, 
feita no nome da Madre do alto Rei 
que quis por nós mórte na cruz prender. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
Aquel logar a pé dun mont' está 
en que muitas cabras montesas á; 
ond' estranna maravilla avẽo ja, 
ca foron todas ben juso decer. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 

Ant' a eigreja qu' en un vale jaz, 
e ant' a pórta paravan-s' en az 
    e estavan i todas mui quedas en paz, 
ta que os monges las ían monger. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
E quatr' anos durou, segund' oí, 
que os monges ouvéron pera si 
assaz de leite; que cada noite alí 
viínnan as cabras esto fazer. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
Atẽes que un crerizôn sandeu 
furtou un cabrit' ên e o comeu; 
e das cabras depois assí lles conteceu 
que nunca mais las podéron aver. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
E desta guisa a Madre de Déus 
quis governar aqueles monges séus, 
por que depois gran romaría de roméus 
vẽéron polo miragre saber. 
Mui gran dereit' é d' as bestias obedecer... 

 
III (Cantiga 57) – De com una dona devota que pujava a Montserrat en romiatge, és pel camí atacada 
per uns bandolers. Encomanant-se a Santa Maria els bandolers són castigats pel Cel tornant-se cecs i 
tolits. Aquests no sanen fins que no són duts fins els peus de l’altar de Nostra Senyora i els monjos 
del santuari preguen per ells. 
 
Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna 
que ían en romaría a Monsarrat. 
 
Mui grandes noit' e día 

devemos dar porende 
nós a Santa María 
graças, porque defende 
os séus de dano 
e sen engano 
en salvo os guía. 
 
E daquesto queremos 
un miragre preçado 
dizer, porque sabemos 
que será ascuitado 
dos que a Virgen santa 
aman, porque quebranta 
sempr' aos soberviosos 
e os bõas avanta 
e dá-les siso 
e Paraíso 
con tod' alegría. 
Mui grandes noit' e día.... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En Monsarrat vertude 
fez, que mui longe sõa, 
a Virgen, se mi ajude 
ela, por ũa bõa 
dona que na montanna 
d' i mui grand' e estranna 
deceu a ũa fonte 
con toda sa companna, 
por i jantaren, 
des i folgaren 
e iren sa vía. 
Mui grandes noit' e día.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
U seían comendo 
cabo daquela fonte, 
a eles mui correndo 
saiu ben desse monte 
Reimund', un cavaleiro 
roubador e guerreiro, 
que de quanto tragían 
non lles leixou dinneiro 
que non roubasse 
e non fillasse 
con sa compannía. 
Mui grandes noit' e día.... 
 
 
 
 



A dona mantenente, 
lógo que foi roubada, 
foi-s' ende con sa gente 
mui trist' e mui coitada; 
a Monsarrat aginna 
chegou essa mesquinna, 
dando grandes braados: 
“Virgen santa, Reínna, 
dá-me vingança, 
ca pris viltança 
en ta romaría.” 
Mui grandes noit' e día.... 
 
E os frades saíron 
aas vózes que dava; 
e quand' esto oíron, 
o prïor cavalgava 
corrend' e foi mui tóste, 
e passou un recóste 
e viu cabo da fonte 
de ladrões grand' óste 
jazer maltreitos, 
cegos, contreitos, 
que un non s' ergía. 
Mui grandes noit' e día.... 

 

Entr' esses roubadores 
viu jazer un vilão 
desses mais malfeitores, 
ũa pérna na mão 
de galinna, freame 
que sacara con fame 
entôn dũ' empãada, 
que so un séu çurame 
comer quiséra; 
mais non podéra, 
ca Déus non quería. 
Mui grandes noit' e día.... 

 

Ca se ll' atravessara 
ben des aquela óra 
u a comer cuidara, 
que dentro nen afóra 
non podía sacá-la, 
nen comer nen passá-la; 
demais jazía cego 
e ar mudo sen fala 
e mui maltreito 
por aquel preito, 
ca xo merecía. 
Mui grandes noit' e día.... 

 

O prïor e séus frades, 
pois que assí acharon 
treitos por sas maldades 
os ladrões, mandaron 
que lógo d' i levados 
fossen, atravessados 
en bestias que trouxéran, 
ant' o altar deitados 
que i morressen, 
ou guarecessen 
se a Déus prazía. 
Mui grandes noit' e día.... 

 

E pois que os ladrões 
ant' o altar trouxéron, 
por eles orações 
e pregairas fezéron. 
E lóg' ouvéron sãos 
ollos, pées e mãos; 
e porende juraron 
que nunca a crischãos 
jamais roubassen, 
e se quitassen 
daquela folía. 
Mui grandes noit' e día.... 

 
IV (Cantiga 113) – De com un dia, mentre els monjos cantaven Missa, una enorme pedra es desprèn 
de la muntanya amenaçant de destruir el santuari. Nostra Senyora per protegir el monestir i els que en 
ell habiten desvia la gran roca per tal que no ocasioni el mínim dany a la seva Casa. 
 
Como Santa María de Monsserraz guardou o mõesteiro que non feriss' a pena en ele que caeu da róca. 
 
Por razôn tenno d' obedecer 
as pédras à Madre do Rei, 
que quando morreu por nós ben sei  
que porên se foron fender. 

 

Desto direi un miragre mui grande que contar oí 
qu' en Monssarraz fez a Virgen e que ben parece oj' i, 
dũa pena que se mover 
foi e ar leixou-se caer. 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 

Esta caeu en tal guisa, se a Déus leixasse vĩir, 
que podéra a eigreja toda tan tóste destroír; 
mais Déus non quis esto sofrer 
pola eigreja defender 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 

De sa Madre grorïosa, a Reínna esperital; 
porên desvïou a pena en tal guisa que non fez mal, 
e fez-la tan passo decer 
que pois non se pude volver. 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 

 
 
 
 
 
Mai-los monges, que cantavan a missa da Madre de Déus, 
quand' oíron o son grande, disséron: “Sennor, somos téus, 
e non nos leixes perecer 
nen de maa mórte morrer.” 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 

Dit' esto, saíron fóra da eigrej' e viron estar 
o penedo que caera, que Déus fezéra desvïar; 
E começaron Déus beinzer 
e a Virgen e séu poder. 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 

Este miragre tan grande, que fez pola de bon talán 
Déus, sa Madre grorïosa, vêeno quantos que i van  
a Monssarraz, e an prazer 
e do séu van i oferer. 
Por razôn tenno d' obedecer... 

 
 
V (Cantiga 302) – De com enmig d’un peregrinatge pujà a Montserrat un vil home amb males 
intencions, robant diners durant la nit a un company seu. L’endemà quan els peregrins abandonen 
l’església acabada la Missa, una força misteriosa el reté dins no permetent que surti del temple fins 



que als peus de Nostra Senyora i confessant la culpa, restitueixi allò que s’havia apropiat 
il.lícitament. 
 
Como Santa María de Monsarrat descobriu un furto que se fez na sa igreja. 
 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas, 
non sofre que en sa casa façan furtos nen vilezas. 
 
 
 
 
E dest' un mui gran miragre vos direi que me juraron 
ómees de bõa vida e por verdade mostraron 
que fezo Santa María de Monssarrat, e contaron 
do que fez un ávol óme por mostrar sas avolezas. 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas... 

 

Este con outra gran gente vẽo i en romaría, 
e acolleu-s' a un óme con que fillou companía; 
e quando chegou a noite, os dinneiros que tragía 
lle furtou da esmolneira por crecer en sas requezas. 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas... 
 

Outro día de mannãa, des que as missas oíron, 
os que alí albergaron da eigreja se saíron; 
mas el ên saír non pode, e esto muitos o viron, 
ca non quis Santa María, que é con Déus nas altezas, 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas... 
 
Atá que ben repentido foss' e ben mãefestado 
e todo quanto furtara ouvéss' ao outro dado, 
e que disséss' ante todos de com' avía errado, 
e saíss' ên con vergonna por sas maas astruguezas. 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas... 
 
Tod' aquest' assí foi feito, ca o quis a verdadeira 
Madre de Déus pïadosa, santa e mui justiceira, 
que non quis que en sa casa fossen per nulla maneira 
feitas cousas desguisadas nen cobiíças per pobrezas. 
A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas...

 
VI (Cantiga 311) – De com un home molt devot de Nostra Senyora de Montserrat la visitava en 
romiatge diverses vegades durant l’any. Fent-se acompanyar per un conegut i dirigint-se com tenia 
per costum al monestir per celebrar la festa de l’Assumpció de Maria, es sorprès sortint de Barcelona 
per una forta tempesta amb tan mala sort que un llamp cau mortalment sobre el devot peregrí. El seu 
company davant la impotència del moment fa retret amb males paraules a la Mare de Déu. Nostra 
Senyora que sempre té cura dels seus devots ressuscita el difunt, el qual un cop tornat en vida retreu 
al seu company les injurioses paraules amb les quals ofengué la benigna i protectora Regina del Cel. 
Como Santa María de Monsarrat resuscitou un óme que ía alá en romaría e morreu na carreira. 
 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é, 
aquest' é de mal recado e óme de maa fé. 
 
Ca se en fazer serviço a un bon óme pról ten, 
quanto mais na Virgen santa ond' avemos todo ben; 
e quen aquesto non cree, sa creença non val ren, 
ca descre' en Déus, séu Fillo, e en ela que Madr' é. 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 

 

E de tal razôn miragre vos quéro óra mostrar, 
que d' entender é mui bõo a quen i mentes parar, 
que a Virgen grorïosa de Monssarraz quis mostrar 
por un óme que a sempre servía con mui gran fé. 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 
El alí en romaría ía dous vezes ou tres 
no ano, e amizade avía con un borgês; 
e rogou-lli que na fésta qu' é en meógo do mes 
d' Agosto de sũu fossen, dizendo: “Logar sant' é.” 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 

 

Entôn ambos s' acordaron por en romaría ir 
a Monssarraz. Mas primeiro, per quant' end' éu puid' oír, 
passaron per Barçalona; e u quiséron saír 
da vila, começou lógo mal tempo, per bõa fé. 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 

 
 
E fezo ventos mui grandes e começou de chover 
e alampos con torvões des i coriscos caer, 
assí que feriu un deles aquel óme, que morrer 
o fez lógo mantenente; ca do corisc' assí é 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 
Que en quen fér lóg' afoga ou talla ou queimar faz. 
Mais aquel óm' afogado foi, que pera Monssarraz 
ía sempre, com' oístes; e séu compannôn assaz 
chorou por el e ar disse paravlas contra a fé, 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 
Dizendo: “Par Déus, amigo, muito empregastí mal 
quanto a Santa María servist', e pois te non val 
nen te guardou desta mórte, per que o dém' infernal 
levou ja de ti a alma; e, mal pecad', assí é.” 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 
E outro día por ele ũa missa dizer fez, 
des i que o soterrassen, ca tal éra come pez 
tornado daquel corisco; e ar disse dessa vez 
paravras contra a Virgen onde naceu nóssa fé, 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 



Indo con el aa cóva chorand' e dizend' assí: 
“Mal empregastí téu tempo na Virgen, com' aprendí, 
demais perdísti grand' algo que lle destí; mais a mi 
nunca averrá aquesto, ca o méu na arca é.” 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 
El aquest' assí dizendo, resorgiu o mórt' entôn 
e assentou-se no leito e diss' aquesta razôn: 
“Mentes a guisa de mao, ca mia alm' a perdiçôn 
fora, se non foss' a Virgen, que chav' é de nóssa fé, 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 
 

Que me livrou de sas mãos u éra en poder séu; 
e porend', enquant' éu viva, sempre no coraçôn méu 
a terrei pera serví-la, e nunca me será gréu 
de ren que por ela faça, ca mui ben empregad' é.” 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non é... 

 

Quand' esto viron as gentes, déron todos gran loor 
aa Virgen grorïosa, Madre de Nóstro Sennor, 
que sempre seja loada enquanto o mundo for, 
ca é nóssa avogada, des i padrõa da fé. 
O que diz que servir óme aa Virgen ren non 

 

Algunes d’aquestes cantigues, en concret la 48 i la 302 ja eren recollides en d’altres 

llibres i manuscrits, com per exemple al Llibre Vermell de Montserrat. I les demés cantigues? 

Podrien haver-se inspirat també en alguna altra font documental escrita existent a l’època? No 

podríem donar una resposta a aquesta pregunta, ja que la manera fragmentària i la transmissió 

manuscrita d’aquests miracles no ens la permet donar. Aquestes quatre cantigues restants de les 

quals no ens és possible trobar cap punt de contacte amb els miracles conservats en altres 

manuscrits demostren que cap de les col.leccions conegudes sobre els miracles de la Mare de 

Déu de Montserrat no tenen pas la totalitat dels prodigis que li són atribuïts, de ben segur, però, 

que altres reculls semblants deurien circular per tota l’edat mitjana. De totes maneres, ja sigui de 

forma directa o per tradició oral, el contingut montserratí de les cantigues que Alfons X va 

escriure no minva pas el seu valor com a referència per qualsevol intent de recuperar el recull de 

miracles atribuïts a Santa Maria de Montserrat, alguns fragments del qual gràcies a aquestes 

cantigues han sobreviscut de caure en l’oblit. 

Dues misses anuals i perpètues per a l'ànima del doctor Joan Carles i Amat a l'església de 

Sant Pere de Monistrol (1651)  

Carlos Pizarro Carrasco 

La fundació de misses d'aniversari, la creació de beneficis eclesiàstics i les fundacions 

pies eren uns mecanismes que permetien sustentar econòmicament la complexa estructura de les 

parròquies catalanes de l'Antic Règim, a la vegada que facilitaven la pervivència i la reproducció 

dels grups d'eclesiàstics que hi residien i permetien el control de les societats locals.  

Pel que fa a la institució de misses d'aniversari, molt sovint els testaments preveien 

sufragar la celebració d'oficis religiosos per assegurar la salvació del difunt, fins al punt de 

concretar en algunes ocasions quan, en quin altar i quins serien els sacerdots que hi participarien. 

Un cop esdevenia la mort, els hereus o marmessors (amb l'acceptació del rector) creaven la 

fundació i la dotaven de béns temporals: amb diners en efectiu o través del pagament de les 

rendes d'un censal -un préstec a llarg termini- ja existent o que es creava expressament. En tot 



cas, tant podria ser que la fundació obligués a pagar a la família del testador -les Fundacions 

pròpies- o a una tercera persona o institució -Fundacions derivades o consignades-, el que 

succeïa quan es consignava per al pagament un censal que fins aleshores abonava aquesta 

persona o institució al fundador. Aquestes pensions que la parròquia cobrava a un o altre 

censatari les anotava, amb més o menys rigor, en una llibreta o llibre de misses i aniversaris amb 

les dades de la fundació (dates a celebrar, ànimes beneficiàries, si eren misses cantades o 

recitades, etc.) i del censal (nom dels deutors i localització del document del censal).1 

Les misses de rèquiem fundades podien ser soltes, acumulades o perpètues. A les misses 

soltes i acumulades s'establia una relació directa entre el fundador i el celebrant, ja que el 

nombre de serveis funeraris assenyalat estava condicionat pels diners dipositats en el moment de 

la fundació; en canvi, les misses perpètues depenien del pagament de les pensions dels censals 

durant un període molt més llarg de temps, la qual cosa vinculava censataris i celebrants. D'altra 

banda, les misses de difunts podien ser cantades o recitades; i n'hi havia que commemoraven 

l'onomàstica de l'ànima o ànimes beneficiàries, o bé l'aniversari de la seva mort (aniversari de 

die obitus).2 

Durant l'edat moderna la creixent necessitat d'atendre les misses d'aniversari que eren 

fundades va provocar que les parròquies catalanes incrementessin el nombre de preveres. A 

Monistrol de Montserrat, sota la dependència feudal i espiritual del monestir de Montserrat, tot i 

que al segle XIV ja s'havia instituït algun benefici eclesiàstic no és fins al 1529 que les autoritats 

montserratines van crear la comunitat d'onze preveres. Poc després, el 1539, el papa Pau II va 

concedir formalment la rectoria o govern de la parròquia a la comunitat de monjos, a través de 

dos vicaris: un “rector-lloctinent” i un “rector-curat” -que podia pertànyer al clergat secular-, el 

qual portaria també l'escrivania de la població.3 D'altra banda, el nombre de sacerdots devia 

augmentar en els segles posteriors, ja que Zoil Gibert assegura que abans del Pla Beneficial de 

1775 a la parròquia hi havia vuit titulars d'un benefici eclesiàstic i vuit fills de vila-.4 Però 

Monistrol no va ser una excepció, ja que l'any 1638 les parròquies de Santa Maria de Mataró i la 

de Vilassar pactaven amb els seus consells municipals l'admissió de dotze i quatre preveres 

residents fills de vila, respectivament. En el cas de Vilassar, on no hi havia beneficiats, la 

mateixa concòrdia preveia que serien els fills de vila els que ajudarien els vicaris en la celebració 

                                                 
1
 ANDREU i DAUFÍ, Jordi: “La fundació de misses i aniversaris a la parròquia de Sant Genís de Vilassar (s. XVII-XVIII). Una institució de 
supervivència i control social”, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, 1988, núm. 30, p. 37-45; SAMON i FORGAS, Josep: “Les fundacions de 
la parròquia de Vilassar entre els segles XVI-XVIII”, Sessió d'Estudis Mataronins, 1993, núm. 10, p. 137-151. 
2 SALAZAR i CARRASCO, Carles: “Misses i censals: les formes materials de la vida religiosa en un parròquia rural d'antic règim”, Estudis 
d'història agrària, 1990, núm. 8, p. 44. 
3 PARRÒQUIA DE SANT PERE DE MONISTROL: Amb vostre nom comença nostra història. Deu segles (textos a càrrec de Salvador Redó). 
Monistrol de Montserrat, 2008, p. 6. 
4 GIBERT, Zoil: “Notícia sobre les antiquitats de la vila de Monistrol, 1824” (edició i transcripció de Joan-Xavier Quintana Segalà), dins 
Documenta. Revista de l’Arxiu de Monistrol de Montserrat, núm. 11 (2011), p. 10. 



de les misses fundades i que a totes les misses i oficis cantats farien per torns de diaca i 

subdiaca.5 

En relació amb aquestes pràctiques funeràries, podem constatar que també es van celebrar 

oficis per perpetuar la memòria del famós Joan Carles i Amat (c. 1572-1642), metge, escriptor i 

tractadista de guitarra. Fill de Joan Carles i de Joana Amat, va casar-se el 1600 amb Mònica 

Ubach i Casanovas, natural de Vacarisses, la seva única muller i amb qui no va tenir 

descendència; segurament per això va ser tutor de pupils, és a dir, menors orfes. Va exercir com 

a doctor al monestir de Montserrat i a la vila de Monistrol, on també va ser escollit per diversos 

oficis municipals fins que el 1642 va començar l'any com a batlle. El 10 de febrer de 1642, però, 

va morir i fou enterrat dos dies després a l'església de Sant Pere de Monistrol, davant l'altar de 

sant Joan.6 Tot sembla indicar que el mateix testament de Joan Carles i Amat disposava la 

fundació de misses per a la seva ànima ja que, com veurem, la seva esposa així ho va preveure 

sis anys després en l'expressió de la seva darrera voluntat.  

Anàlisi del document
7 

El testimoni escrit que transcriuré al final d'aquest article és la fundació de misses perpètues, a 

celebrar a l'església de Sant Pere de Monistrol, en memòria de Joan Carles Amat, la seva vídua Mònica i 

altres familiars difunts. Arran del testament d'aquesta (1648) i, en segona instància, del seu successor 

Dionís Ramon i Carles (1650), els tutors i curadors dels fills orfes d'aquest darrer van instituir un any 

després dues misses cantades i sis aniversaris de die obitus que van dotar amb un censal mort, de preu 170 

lliures, creat expressament les pensions del qual haurien de pagar cada any a la parròquia; precisament, 

l'evolució del cobrament d'aquest préstec com a mínim fins a 1752 és un altre dels temes que apareixen en 

el document històric que és objecte d'estudi en aquest treball. La seva descripció material revela que es 

tracta d'un plec de folis de 21 x 30.5 cm, relligats amb fil i escrits a doble cara, que formen un total de 

dotze pàgines -sis de les quals en blanc-. L'estat de conservació és acceptable i només cal remarcar la 

presència d'algunes taques d'humitat.  

Pel que fa al contingut, està estructurat en dues parts ben diferenciades: en primer lloc trobem 

dues planes en català -segurament afegides amb posterioritat- que contenen un regest de l'instrument 

notarial i unes anotacions realitzades per diversos preveres arxivers de la parròquia sobre els pagadors, les 

pensions i les redempcions parcials del préstec al llarg del temps; i a continuació, l'acta de fundació de les 

misses d'aniversari, que incorpora la creació i venda del censal, l'acceptació de la fundació (per part de la 

parròquia) i una àpoca, tot rebut en la vicaria de Monistrol pel prevere Valentí Sort, vicari segon i notari, i 

redactat en llatí. 

                                                 
5 SAMON i FORGAS, J., op. cit., p. 141-143. 
6 Per a més informació, vegeu ESTATUET i USON, Antoni; REDÓ i MARTÍ, Salvador: “Joan Carles Amat, aproximació biogràfica”, dins Un 
any de vida monistrolenca, 1984. Monistrol de Montserrat, Art i Esplai, 1985, p. 27-38. La dada sobre la cura de menors orfes procedeix de 
GALOBART, Josep: La Font Gran de Monistrol de Montserrat. Argentona, L'Aixernador, 1994, p. 30. 
7 El document original que és objecte d'estudi i transcripció en el present article forma part de la col·lecció privada de Joan Pozo Marcet i l'arxiu 
municipal de Monistrol en conserva una còpia. 



La fundació de misses de rèquiem va tenir lloc el 13 d'abril de 1651 i va anar a càrrec dels tutors i 

curadors testamentaris dels menors orfes de Dionís Ramon i Carles i dels seus béns, que eren Francesc 

Batlle, abat de Montserrat; Teresa Ramon i Carles, vídua del difunt i procuradora dels altres dos tutors; 

Blas Parera, rector de Bagà i Joan Casses, notari de la mateixa vila. Més enllà del nom dels fundadors, el 

document deixa explícit l'objectiu d'aquesta pia institució, que és la remissió dels pecats de la 

desapareguda Mònica Carles; no és casualitat que les pensions del censal amb què els successors de 

Dionís Ramon i Carles hauran de finançar-la s'hagin de pagar cada 21 de març, que és la data de la 

defunció de la vídua de Joan Carles i Amat. D'altra banda, especifica quins han de ser els oficis fúnebres 

que s'hauran de celebrar perpètuament i de la forma que s'acostuma a l'església de Monistrol: “dues 

missas cantatas cum diacono et subdiacono”, per Santa Mònica i Sant Joan Baptista; i sis “anum 

aniversarium” -que entenem que serien misses recitades- en commemoració del dia de la mort de Joan 

Carles i Amat, Mònica Carles i quatre dels parents d'aquesta (Feliu Ubach, Magina Ubach, el prevere 

Miquel Casanovas, i el candeler de cerca també anomenat Miquel Casanovas).  

Un altre dels eixos principals d'aquest document és el censal mort, sense el qual no es podien 

finançar aquestes misses fundades. La mateixa complexitat en el funcionament d'aquests sistemes de 

crèdit i les dificultats que hem trobat a l'hora d'interpretar el document fan que haguem d'aventurar més 

d'una hipòtesi de treball. El que sembla clar és que abans de la fundació no s'havia creat el censal que 

servirà per pagar les misses de difunts i les seves almoines, ja que són els fundadors els que asseguren que 

abonaran les pensions: “(...) promittentes annuam pensionem et pensionis dicti censualis mortui dare 

soluere et apportare nostris propriis missionibus et expensis et ad nostrum et nostrorum riscum”, i 

perquè l'acta de fundació no fa referència a cap instrument notarial d'encarregació de censal ni a cap 

censatari anterior, per la qual cosa tots els pagadors que apareixen en els primers fulls del plec haurien de 

ser posteriors al 13 d'abril de 1651.  

En aquest censal mort, que com a tal és perpetu però redimible, el preu és de 170 lliures i la 

pensió anual de 170 sous (és a dir, 8 lliures 10 sous, el 5 % del capital), la qual es comprometen a abonar 

anualment els hereus de Mònica Carles a la parròquia, després d'obligar tots els seus béns. Segons el 

document, el censal es ven a fra Antonio Romano, rector-lloctinent de Sant Pere de Monistrol; als 

preveres beneficiats Jaume Janer i Antoni Sort; als també preveres Josep Nabot, Valentí Sort, Miquel 

Duran, Pere Vert, Gabriel Riusech i Ciprià Alsina, “filiis dictae villae omnibus presbiteris” -aquests sis 

darrers serien fills de vila-, i als seus successors a la reverenda comunitat. El problema és que la “venda” 

del censal a la institució eclesiàstica per sufragar aquestes misses de rèquiem comporta algunes dificultats 

de concepte. No seria més lògic que la família, per salvar les seves ànimes, fes una donació en forma de 

pagament de pensions anuals a l'església de Monistrol, només a canvi de la celebració dels oficis? ; o més 

aviat, el que estan fent els hereus és vendre-li el dret a cobrar-les i rebre en contrapartida el préstec de les 

170 lliures i l'acompliment de les misses? En aquest sentit, l'àpoca que apareix al final de l'acta de 

fundació sembla indicar que sí que hi ha transacció monetària -en definitiva, un préstec-, el que podria 

significar que la família Ramon i Carles no passava per un bon moment econòmic: 



“Item alio instrumento nos, dicti tutores et curatores et curatores nomine quo supra, firmamus 

apocham de dicti centum septuaginta libris monetae bar[cinon]e vobis, dictis reuerendis 

presbiteri[s?] prefatis, que sunt pretium dicti censualis mortui (...)” 

L'evolució històrica del censal mort la veiem reflectida a les dues primeres pàgines del plec, tot i 

l'escassedat de referències cronològiques i els diversos preveres que van fer les seves anotacions al llarg 

del temps en aquest quadern de misses i aniversaris. En la meva opinió, la família Ramon i Carles va 

destinar o consignar les pensions que va començar a rebre d'altres censataris al pagament del deute 

contret amb l'església de Monistrol. Així doncs, la venda d'unes terres situades a l'horta Hivernal (a 

Valentí Trullàs, pagès, o hereus) i d'una casa del carrer del Puig (a Jeroni Benavent), per a les quals 

devien crear i carregar els respectius censals als compradors -que esdevenen els nous pagadors-, va servir 

per posar-se al corrent de les anualitats. Tot i així, el document parroquial fa constar que davant d'alguns 

impagaments per part dels nous censataris i a conseqüència de l'absència o pèrdua dels actes 

d'encarregament del censal, la responsabilitat de satisfer les pensions sovint va retornar als hereus dels 

fundadors.  

Finalment, vull destacar que el fet que l'any 1752, que és la darrera data que apareix al document 

analitzat, encara no s'hagués redimit o lluït tot el capital del préstec, ens permet concloure que les misses 

d'aniversari per l'ànima de Joan Carles Amat van oficiar-se a la parròquia de Sant Pere de Monistrol -tot i 

algunes interrupcions causades per l'impagament de les pensions- durant més de cent anys després de la 

seva mort. 

 



La transcripció del text
8  

 
 
[Pàgina 1 i 2: en blanc9] 
[Pàgina 3:] 
Mars 21. n.[umero] 3[9] [s].m.a. f.[oli] 84 S p.º f.[oli] 42 p[àgina] 2 tom. 1. 
 
[Text principal, al centre i entre claudators] Venda y original creacio de Censal feta y / firmada per los 
Tudors10 y Curadors dels / pubills fills y Hereus del q.[uondam] Dionis Ramon y / Carles de preu 170 
ll[iures] y pencio annual als 21 / de Mars 8 ll[iures] 10 s[ous] a fauor de la R.[everenda] Co[muni]tat de 
P[re]b[eres] / de la Igl.[esi]a parr[oqui]al de s[ant] Pere de Monistrol per / la Institucio y dotacio de dos 
Missas Cant[ades] y / sis11 Aniuersaris perpetuam[ent] celebradors en dita Igl[esia] / inseguint lo 
Testam[ent] y vltima Voluntat de dit q.[uondam] Dionis Ramon y Carles rebut en p[oder] de la Viccaria / 
dela p[rese]nt Vila de Monistrol a a 17 Maig 1650 , / y de la original creacio de dit Censal en p[oder] de 
dita / Viccaria al 3 de Abril 1651. /  
 
[Al marge esquerre] Als 12 de Juliol 1724 / Eularia Ramon V[idu]a / ha lluhit del p[res]ent Cen- / sal 50 
ll[iures] en preu y / 2 ll[iures] 10 s[ous] en annua pen[si]o / [Ut?] de Lib.[ro] Dep.º[ositos?]12 sub dic- / to 
die Aixi que ara lo Censal sol sera / de pen[si]o____ 6 ll[iures] / 
 
[Al marge dret i amb diferents cal·ligrafies] Pagaua la S[enyor]a Theresa / Ramon V[idu]a de Dionis / 
Ramon/ apres / Joseph Ramon Cirurgia / Ara paga / Dionis Ramon y Nabot /  
 
[Text principal: Continuació] 
M.[issa] Can.[tada] Lo sobre dit Censal es subjecta 1º a Vna M.[issa] C.[antada] lo dia de S[ant]a Monica 
p[er] Monica Carles / y altra lo dia de S[ant] Joan de Juny p[er] lo D[octo]r Joan Carles Amat / 
Ani.[versari] Itt.[em] a Un Ani.[versari] a 21 Mars celebrador per dita Monica Carles / 
Ani.[versari] Itt.[em] a altre Ani.[versari] a 11 Febrer per lo dit D[octo]r Joan Carles / 
Ani.[versari] Itt.[em] a altre Ani.[versari] al p[rime]r de 7.[embr]e per M[ossen] Miquel Casanovas 
p[rever]e R[ect]or de S[ant] Quirze /  
Ani.[versari] Itt.[em] a altre Ani.[versari] al p[rime]r Agost per Feliu Hubach / 
Ani.[versari] Itt.[em] a altre Ani.[versari] als 19 Agost per Magina Hubach / 
Ani.[versari] Itt.[em] a altre Ani.[versari] als 4 Janer per Miquel Casanovas Candeler de Cera /13 
 
Nota [Entre claudators] A la qual fundacio estaua obligat lo dit Dionis Ra- / mon segons lo Testam[ent] y 
vltima Voluntat de la q[uondam] S[enyor]a Monica Carles V[idu]a del q[uondam] D[octo]r en medicina 
Joan Car- / les Amat rebut en la Viccaria de la p[rese]nt Vila a 7 de Mars 1648 / 
 
Nota [Entre claudators] De aquest Censal pagaua 5 ll[iures] de Pencio annual Valenti Trullas [ô] 
Her[eu]s / per un Hort que comprâ de Joseph Ramon Cirurgia lo qual ara ha recupe / rat Dionis Ramon 
son fill / [apart] Y las 3 ll[iures] 10 s[ous] se cobran de Hyeronim Benevent vuy sa filla casada ab Pere 
Roca per una Casa al Carrer del Puig, lo qual en no cobrarse ha de pagar / lo dit Dionis Ramon [afegit 
amb cal·ligrafia diferent] perque no y ha Acte de consigna notat, en llibre algun / del Arxiu. [nova 
cal·ligrafia] vuy Miquel Font per la Casa del Puig las 3 ll[iures] 10 s[ous] / Lo demes esta lluhit.//  
[Pàgina 4 i 5: en blanc] 
[Pàgina 6:] 
[Ajustat al marge superior esquerre] Mars 21. nº 39 / 

                                                 
8 Els criteris de transcripció segueixen les directrius que em vaig marcar en el número anterior de la revista Documenta, que es basen en el 
respecte a la literalitat del document i l'ús dels claudàtors per al desenvolupament d'abreviatures, la interpretació del text i les anotacions sobre la 
seva posició en el document original. 
9 La coberta del quadern és un paper en blanc que té una marca d'aigua amb l'escut de la ciutat de Manresa. 
10 Tutors. 
11 Esmena set. 
12 Segurament es tracta d'un llibre de comptabilitat per les entrades i sortides de caixa de la parròquia. 
13 Una flor dibuixada a partir del final de la darrera paraula emmarca el lateral dret d'aquest paràgraf. 



Creacio de Cençal per la / [Text principal: amb diferent cal·ligrafia] Institucio y fundacio de dos missas 
cantadas ab diaca y sub[-] / diaca y sis14 aniversaris perpetualment celebradors en la isglesia / de 
monistrol fundats y instituits per los tudors y curadors del / q[uondam] dionis Ramon y carles y lo dit com 
hereu de la q[uondam] monica / carles y encarregament de censal fan dits tudors y curadors / a la 
R[evere]nt comunitat de preveres de dita isglesia de proprietat / de 170 ll[iures] y pensio annual de 170 
s[ous] cau la pensio als / 21 de Mars es lo acte en la scrivania de la Vicaria als / 13 de abril de 1651 y en 
cas de lluicio de dit censal / han de aportar lo preu de aquell en la Sagristia de dita isglesia. 
 
[Comença una nova cal·ligrafia:] 
Pagâ del sobredit censal los Her[eu]s de Valenti Trullas15 5 ll[iures] 
per lo un Hort y Secans a la Horta Invernal16 
Y Geronim Benavent vuy sa filla casada ab Pere Roca 
fill de Magi Roca per una Casa al Carrer del Puig 3 ll[iures] 10 s[ous] 
________________ 
8 - 10 - 
Faltan los Actes de Encarregam[en]t de Trullas y Roca 
vide [s.] m. an.[iversaris?] fol[i] 84 pag[ina] 2 et spº.[Sant Pere?] fol[i] 42 p[agina] 2 to.[m] 117 
 
[Sagnat i entre claudàtors] A 12 Juliol 1724 Eul[ali]a Ramon V[idu]a de Joseph Ramon / 
Cirurgia de la p[rese]nt Vila ha lluhit del p[rese]nt Censal 50 ll[iures] en / preu y 2 ll[iures] 10 s[ous] en 
annua pencio per partida del p[rese]nt Arxiu / Aixi que ara lo Censal sols sera de pen[si]o annual 6 
ll[iures]  
 
[Sagnat i amb una nova cal·ligrafia] [A] 31 de Dez[emb]re 1752 Anton Trullâs Parayre de la p[rese]nt 
Vila / ha lluhit del p[rese]nt censal 50 ll[iures] en preu; per partida del / p[rese]nt Arxiu; per haber 
comprat un hort y sacans â Dionis Ramon de la p[rese]nt Vila. Itta est. / [Sagnat] Joan Ricart18 p[rever]e y 
Arxiver [rúbrica] //  
[Pàgina 7: en blanc] 
[Pàgina 8. A partir d'aquí, amb la mateixa cal·ligrafia que el text principal anterior:] 
[Sagnat] Die decima tertia mensis Aprillis anno anatiuitate19 domi[-] / ni milessimo sexcentessimo 
quinquagessimo primo in Villa / monistrolli montiserrati./  
Nos frater franciscus Batlle20 abbas monasterii montiserrati uti / tutor et curator testamentarius pupillorum 
et bonorum quae fue[ram?] / q[uondam] dionisii Ramon et carles heredis q[uondam] Monicae carles 
Viduae Villae mo / nistrolli montisserrati et Teresia Ramon et carles Vidua relcita21 q[uondam] / dicti 
dionisii Ramon et carles Viri mei etiam tutrix et curatrix / et etiam procuratrix ad infrascripta reverendi 
Blasii parera sa[-] / crae Teologiae doctoris rectoris Villae de baga et Joannis casses nota[-] / rii dictae 
Villae tutorum et curatorum testamentariorum dictorum pupillorum et bonorum pro ut de dita tutella et 
cura omnium / constat in Vltimo et Valido testamento dicti dionisii Ramon et car[-] / les recepto penes 
scribaniam publicam dictae Villae monistrolli / die decima septima mensis Maii anno anatiuitate domi[-] / 
ni millessimo sexcentessimo quinquagessimo et ut de dicta / procuratione constat Instrumento recepto 
penes discretum / Josephum ferrer sola notarium publicum dictae Villae de baga die Vi[-] / gessima 
quarta mensis Martii anno anatiuitate domini millessimo / sexcentessimo quinquagessimo primo dictis 
nominibus e[t cetera] ad laudem dei omnipotentis et pro remissione precatorum Monicae carles viduae / 
dictae Villae insequendo testamentum et ultimam Voluntatem suam / Fundamus et Instituimus duas 

                                                 
14 Esmena set. 
15 Tot i que desconeixem quan van ser escrits exactament els dos paràgrafs següents, la documentació trobada sobre Valentí Trullàs, pagès de 
Monistrol, el situa amb vida com a mínim entre 1668 i 1695; precisament aquest darrer any hi apareix a la llista de les tandes de reg de l'Horta 
Invernal. Vegeu: GALOBART, J.: “Un capbreu de la casa de la Sala de Monistrol de Montserrat de l'any 1668”, Un any de vida monistrolenca 
1991. Monistrol de Montserrat, Art i Esplai, 1992, p. 35; GALOBART, J.: La Font Gran..., p. 91. 
16 L'horta Hivernal està a dreta i esquerra del torrent de la font o de la Canaleta i ja era coneguda així al segle XVI, vegeu GALOBART, J.: La 
Font Gran..., op. cit., p. 15. 
17 Esmena el número 2. 
18 Segons una nota de lluïció d'un altre censal que cobrava la parròquia, l'any 1763 Joan Ricart encara era prevere i arxiver, vegeu Arxiu de la 
Corona d'Aragó, Diversos, Mas de l'Ubac, capsa 1, censals, núm. 10. 
19 anno a nativitate Domini. 
20 Francesc Batlle fou abat de Montserrat durant 1641-1645 i 1649-1653. 
21 relicta. 



missas cantatas cum diacono et sub[-] / diacono celebrandas perpetuo anno quolib[e]t in ecclesia 
parrochia[-] / li Sancti Petri Villae monistrolli una scilicet in die Sanctae Monicae de / dicta festivitate pro 
anima dictae Monicae carles altera Vero die / Sancti Joanni baptistae mensis junii pro anima q[uondam] 
Joannis carles / amat medicinae doctoris etiam cum diacono et sub diacono Item unum anniversarium 
celebrandum die Vigessima prima mensis Martii pro animae dictae Monicae carles Item aliud anniversa[-
] / rium celebrandum die undecima februarii pro anima doctorii / Joannis carles amat. Item aliud 
anniversarium celebrandum / die prima septembris pro anima reuerendi Michaelis cassano[-] / uas 
presbiteri et rectoris Sancti quirici Item aliud anniversari[-] / um celebrandum die prima Augusti pro 
anima felicis ubach / Item aliud anniversarium celebrandum die decima no[-] / na Augusti pro anima 
Maginae ubach et tandem aliud // 
[Pàgina 9 ] 
anima Michaelis cassanouas candelarii sub modo et forma quibus / similia anniversaria et missae cantatae 
in dicta ecclesia celebrari solent et quia qui altari seruit de altari [siuiere] debet pro[?] / pro dotatione 
dictorum anniuersariorum et missarum cantato[-] / rum et pro soluendo eleemosinam22 eorundem gratis 
e[t cetera] dictis no[-] / minibus Vendimus Vobis reuerendis patri fratri Antonio [Romano] / locum tenenti 
rectoris dictae ecclesiae parrochialis Sancti petri Villae / monistrolli Jacobo Janer Antonio Sort 
beneficiatis Josepho nabot / Valentino Sort Michaelli duran petro Vert23 gabrieli Riusech et cipria[-] / no 
Alsina filiis dictae villae omnibus presbiteris et Vestris in dicta / comunitate successoribus perpetuo 
Instrumento tamen grati[ae] re[-] / dimendi mediante centum septuaginta solidos monetae bar[cinon]e / 
censuales e[t cetera] habendos e[t cetera] per Vos e[t cetera] a bonis dictae tutellae et / curae mobilibus e[t 
cetera] soluendos e[t cetera] die Vigessima prima mensis mar[-] / sii et sich24 deinde anno quolibet e[t 
cetera] franchos25 e[t cetera] Hanc autem e[t cetera] si[-] / cut melius e[t cetera] promittentes annuam 
pensionem et pensionis dicti cen[-] / sualis mortui dare soluere et apportare nostris propriis missionibus / 
et expensis et ad nostrum et nostrorum riscum e[t cetera] soluas et se[-] / curas in dicta Villa monistrolli et 
intus domum et habitationem / Vestram et Vestrorum siue in alia quacunque parte presenti [P]ri[n-] / 
cipatus cataloniae ubi e[t cetera] et in casu luitionis apportabimus dictum / censuale seu pretium ejusdem 
una cum pensione seu pensionibu[s] / intus Sacristiam dictae Villae et hoc promittimus dicti nomin[i] / 
bus obseruare ad implere e[t cetera] sine aliqua dilatione e[t cetera] cum sa[-] / lario procuratoris intus 
ciuitatem bar[cinon]e decem solidorum e[t] / e[x]tra eandem quindecim solidorum monetae bar[cinon]e 
ultra quo[?] e[t cetera] / promittimus restituere damna e[t cetera] super quibus e[t cetera] creditur e[t 
cetera] / Pretium Vero predicti censualis mortui quod uobis nos d[ict]i [no] / minibus uendimus est 
centum septuaginta librae monet[ae] [barcinonae] / quod quidem pretium de voluntate nostra p[enes?] 
Vos ret[inuistis] / et retinetis in solutum et satisfactionem consimilium centum sep[-] / tuaginta librarum 
quas nos dicti nominibus Vobis soluere te[-] / nebamur pro fundatione dictarum missarum et [dic]torum / 
anniuersariorum et ideo e[t cetera] donamus e[t cetera] in super conuenim[us] / e[t cetera] facere habere 
e[t cetera] et tenere de euictione e[t cetera] preterea promit[-] / timus non firmare ius e[t cetera] sub pena 
quinquaginta solid[orum] / monetae bar[cinon]e de qua e[t cetera] tertium curiae e[t cetera] qua pena 
soluta e[t cetera] [?] // [?] et pro his attendendis e[t cetera] obligamus e[t cetera] omnia // 
[Pàgina 10:] 
et Singula bona dictae tutellae et curae mobilia e[t cetera] renuntiantes e[t cetera] / et ex pacto foro nostro 
proprio e[t cetera] submittentes et supponentes no[s] et bo[-] / na dictae tutellae et curae foro e[t cetera] 
magnifici Vicarii [sunegentis?]26 Vicariam / bar[cinon]e et alterius e[t cetera] coram quo e[t cetera] cum 
facultate Variandi e[t cetera] et est sciendum e[t cetera] cum scriptura sub pena tertii27 in libris tertiorum 
cu[-] / riae dicti Magnifici Vicarii bar[cinon]e pro qua obligamus omnia et singu[-] / la bona dictae 
tutellae et curae mobilia e[t cetera] bona autem nostra mini[-] / me obligare intendimus cum negotium 
alie[n]um geramus e[t cetera] cui / e[t cetera] ceterum quia a dicta Vicaria bar[cinon]e absentes sumus 
propter quod / dictam scripturam tertii personaliter firmare nequimus idcirco / ad dictam tertii scripturam 
firmandum omnes scriptores juratos / dictae curiae Vicarii bar[cinon]e et alterius e[t cetera] presentes et 

                                                 
22 eleemosynam. 
23 Al capbreu de 1668, Pere Vert encara era prevere de Monistrol i declarava que tenia en emfiteusi, sota el domini directe del monestir de 
Montserrat, una peça de terra amb un pou de glaç a la “peça del pou de la resclosa”, vegeu GALOBART, J.: La Font Gran..., p. 35. 
24 sic. 
25 francos. 
26 Probablement suae gentis. 
27 La pena de terç era una clàusula penal que s'inseria en molts contractes de préstec segons la qual en cas que d'incompliment el deutor havia de 
pagar una tercera part més en favor de la cúria on es fes la reclamació de pagament o del fisc per tal de no ser empresonat com a deutor del fisc. 



futuros et quem[-] / libet eorum in solidum procuratores nostros dicti nominibus / constituimus 
promittentes habere ratum e[t cetera] et ut predict[a?] e[t cetera] jura[-] / mus e[t cetera] hec28 igitur e[t 
cetera] actum e[t cetera] ad hec nos dicti frater Antonius / Romano locum tenens rectoris ecclesiae Sancti 
petri Villae monistrolli / Jacobus Janer Antonius Sort beneficiati josephus nabot Valentinus / Sort 
Michael duran petrus Vert gabriel Riusech et ciprianus al[-] / sina filii dictae Villae omnes presbiteri et de 
numero comunitatis / citae ecclesiae laudantes e[t cetera] acceptantesque dictam piam institu[-] / tionem 
et dicti censualis mortui pro charitate celebrationis dic[-] / tarum missarum et anniuersariorum 
Venditionem cum pac[-] / tis predictis quibus expresse consentimus gratis e[t cetera] conuenimus / quod 
nos et nostri in dicta comunitate successores celebrabimus / seu celebrari faciemus dictas missas et dicta 
anniuersaria anno / quolibet in dicta parrochiali ecclesia et in dicto termino si im[-] / pedimentum non 
fuerit et si impedimentum erit dictus sub[-] / sequentibus modo et forma quibus similia anniuersaria et 
missae cantatae in dicta ecclesia celebrari solent sine dilacione e[t cetera] quod que restituemus damna e[t 
cetera] super quibus e[t cetera] credatur e[t cetera] et pro his attendendis obligamus nos29 e[t cetera] 
omnia et singula bona / et jura dictae comunitatis mobilia e[t cetera] renuntiantes e[t cetera] et ut pre[-] / 
dicta juramus e[t cetera] hec igitur e[t cetera] actum e[t cetera]. 
 
Testes sunt franciscus vert dictae Villae monistrolli et hiero / nimus barenas studens in dicta Villa 
habitator. 
Testes uero reurendissimii patris fratris Francisci Batlle abba[-] //  
[Pàgina 11:] 
tis montisserrati qui dicti nominibus firmavit die decima / nona predicti mensis et anni sunt petrus 
josephus Vilamur et / josephus Simeon Vilamur scribentes civitatis bar[cinon]e nunch30 uero / in dicto 
monasterio habitantes cui firm[e?] interfuit petrus Joan[-] /nes Vilamur notarius bar[cinon]e tanquam 
substitutus infrascripti no[-] / tarii./ 
 
Item alio instrumento nos dicti tutores et curatores et curatores nomine / quo supra firmamus apocham de 
dicti centum septuaginta / libris monetae bar[cinon]e Vobis dictis reuerendis presbiteri[s?] prefa[-] / tis31 
que sunt pretium dicti censualis mortui modus uero [so?]/ lutionis dictarum centum septuaginta librarum 
talis est / et fuit quas de Voluntate Vestra nos dicti tutores et curato[-] / res penes nos dictis nominibus 
retinuuimus32 pro pretio dicti / censualis mortui et ideo e[t cetera] [remune?] e[t cetera] presentem vobis 
facimus / apocham e[t cetera] pactumque firmissimum de alterius non preten / do e[t cetera]. 
 
Testes sunt qui supra respectiue. 
 
In quorum fidem et testimonium ego Valentinus sort / presbiter pro illustri ad modumque reuerendo 
domino / abbate monasterii montisserrati domino in spiritualibus / et temporalibus Villae monistrolli ac 
rectore Vicarius dictae Villae et eo nomine notarius hic me subscribo et meum so[-]/ litum artis notariae 
quo utor appono Sig[+]num [Rúbrica33].  
[Pàgina 12: en blanc] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Probablement, haec. 
29 A continuació, ratllat. 
30 nunc. 
31 Probablement, prae fatis. 
32 Probablement, retinuimus. 
33 És la rúbrica de Valentí Sort, prevere, vicari-rector de la parròquia de Monistrol i notari. 



El Campanar de Monistrol
34 

Alfons Garcia i Burgas 

 

En el número anterior d’aquesta revista vam parlar de l’ofici de fonedor 

de campanes del qual la nostra vila va tenir el taller de la foneria Guixà. 

Per continuar amb el tema em vaig proposar fer una recerca sobre el 

campanar de la nostra parròquia de Monistrol de Montserrat. Per aquest 

motiu, vaig demanar al Sr. Rector Mossèn Bernat Martorell Morro que 

m’ensenyés el campanar i, així mateix, documentar-lo amb algunes 

fotografies, les quals vaig fer en la visita a fi de constatar el seu estat 

actual i fer aquesta senzilla publicació. 

 

Amb el mossèn, vaig pujar al cim del campanar i vaig comprovar que sobretot l’últim tram de 

l’escala de cargol, per accedir a les campanes, estava en molt mal estat. El mossèn ja em va 

assabentar que la pujada era difícil i una mica perillosa. Aquesta aventura va reeixir, podíem 

contemplar de molt a prop les campanes. Vaig dialogar amb el mossèn el qual molt amablement 

em va mostrar les campanes i també l’estances de la maquinària del rellotge de la torre i dels 

pilons del mateix. <L’estat de les campanes és una mica deplorable> en comentà Mossèn Bernat 

i, m’avançà que té intencions d’arreglar el campanar i les campanes per retornar-hi el seu ús 

primitiu. Les campanes tradicionals a casa nostra han estat sempre les de batall i amb el Jou i el 

Capçal de la mateixa per poder-la bandejar ( donar voltes 

senceres). D’aquesta manera, la campana es volteja o bé 

es diu que es llença al vol quan fa la rotació total. Però, la 

desvirtuació i modernitat del sistema de fer sonar les 

campanes ha fet que l'electricitat simplifiqui la forma de 

fer-les tocar i, en lloc del famós ofici de Campaner s’hi 

instal·la un martellet que la colpeja des de l’exterior. És 

justament el que ara tenim al campanar de Monistrol el 

qual, automàticament, s'activa per tocar les hores del 

rellotge. Mossèn Bernat m’explicava que ell voldria que 

les campanes podessin bandejar com antigament, però es 

conscient que és un procés de canvi i renovació molt costós. De moment es conformaria amb el 

canvi del martell de ferro que espatlla les campanes per una percussió de fusta.  
                                                 
34 El dibuix de la campana és extret de a.a.c. Esparreguera. 



 

El nostre campanar forma part de l'edificació de la nova església parroquial que es va fer al segle 

XVI, a l’any 1570, tal i com ens consta en el llibre del Credencer de Monistrol que documenta la 

nova construcció. Des de l’entrada de l’església, a mà esquerra, actualment s’accedeix al 

Campanar per una escala situada al pis superior la qual porta a un estret passadís de parets de 

pedra vista. Aquest corredor és bastant fosc, només està il·luminat per una feble bombeta de poca 

potència que ens deixa veure, al seu final, la porta d’accés a l’escala de cargol que serveix per 

pujar al campanar. És una escala molt estreta per la qual et recolzes a les parets. La meva 

experiència em va recordar quan era petit, la pujada de les torres de la Sagrada família d'Antoni 

Gaudí a Barcelona. Aquest era el meu barri i havia pujat molts cops per visitar la façana de la 

Nativitat que havia deixat l’arquitecte. Així doncs el primer tram de l’escala de pedra es fa sense 

llum i, més amunt, hi ha la que entra de les estances dels pilons del rellotge i de la seva 

maquinària. Aquesta és la única habitació amb la llum natural de dalt del campanar, la qual 

penetra per l’estreta obertura del terrat on son les campanes. El tram de pedra es transforma en 

tram d’obra de la reforma del campanar que va refer-se desprès de la Guerra Civil. Per fi, a dalt 

de tot, es gaudeix d'una visió de les taulades de la parròquia i dels terrat de la vila. També es 

veuen les tres campanes que hi ha en tres dels quatre clars del campanari quadrat.  

 

 

Clar sense Campana  

 

Campana i Mossèn 

 



 

Un vano no té campana. Una petita escala de ferro fa pujar a dalt de la cúpula que 

cobreix el campanar. Ha estat una bona experiència veure les campanes de tant a prop i 

comprovar que tenen una inscripció en llatí i un nom cada campana. Per la poca llum 

del dia, en el campanar feia ombra, no vaig poder llegir bé i només vaig constatar el 

nom de Montserrat per una i l’altre és la dels Dolors, si bé, aquesta darrera, la més 

petita, no s'hi distingia la inscripció. Haurem d’esperar a que les despengin, quan les 

arreglin, o trobar algun document que en parli. Les campanes actuals són grans però de 

mida modesta. Em va sobtar que hi haguessin dues de la mateixa mida i una de més 

petita.  

 

 

La Campana Montserrat  

 

 

La Campana dels Dolors 

Fonts documentals 

 

El present escrit no es tracta, en el sentit més estricte de la paraula, d’un article de fonts 

documentals. Més aviat és una incitació a la participació del lector per a configurar un 

recull de les festivitats en honor a Sant Sebastià que hom pot trobar arreu de la 

geografia, ja sigui catalana o forana. El següent llistat és un recull de festivitats, ermites 

i capelles dedicades al sant. Tanmateix, la font que ens ha nodrit la present relació no 

recull la totalitat que hom voldria trobar-hi. El mateix autor sentencia que és un resultat 

aproximatiu. Aquesta darrera afirmació, qualsevol monistrolenc la podrà corroborar en 
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llegir que no apareix el nostre poble en el llistat. Així doncs, preguem a aquella gent que 

utilitza les noves tecnologies per testimoniar la presència de Sant Sebastià en les 

festivitats actuals, que es serveixi de les pàgines d’aquesta revista a fi de poder fer 

arribar a més gent la dimensió popular d’aquest sant tan venerat. 

Abans de la lectura, es vol oferir una darrera nota. S’ha seleccionat algunes de les 

explicacions que l’autor facilita a l’entorn de la festivitat i determinades poblacions. 

Unes apreciacions que es creu oportú de mostrar a fi d’il·lustrar algunes característiques, 

certament homogènies, entre les diferents festivitats, les localitats escollides i Monistrol 

de Montserrat.  

  

Gascons i Bassas, Salvi (1982). Tossa i el seu pelegrí. Barcelona: Editorial Selecte (Col. 

Biblioteca Selecta, 509)  

 

- Regió primera.  

o Vallès Oriental: Parets del Vallès; Vilalba Sasserra.  

o Vallès Occidental: Sant Sebastià de Montmajor.  

o Maresme: Argentona. 

- Regió segona:  

o Alt Empordà: Espolla, Maçanet de Cabrenys, Peralada, Figueres, Sant 

Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, La Selva de Mar, Cadaqués, 

Camallera, Campmany, Cistella, Pont de Molins, Sant Miquel de Fluvià, 

Terrades.  

o Baix Empordà: Corçà, Palafrugell, Parlavà,  

o Gironès: Sarrià de Ter, Serinyà. 

o Selva: Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Salitja. 

o Garrotxa: Les Preses, Beuda, Capsec, Sant Feliu de Pallerols. 

- Regió tercera: 

o Garraf: Vilanova i la Geltrú, Olesa de Bonesvalls. 

o Alt Penedès: Sant Llorenç d’Hortons. 

o Alt Camp: Vallmoll, Nulles. 

o Tarragonès: Puigdelfí, Constantí. 
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- Regió quarta: 

o Conca de Barberà: Biure de Gaià, Pira. 

- Regió sisena: 

o Cerdanya: Viliella. 

o Ripollès: Queralps. 

o Osona: Prats de Lluçanès, Oristà, Santa Eulàlia de Riuprimer.  

- Regió setena: 

o Berguedà: Montclar de Berguedà. 

o Solsonès: Clarà. 

o Bages: Santa Maria d’Oló, Súria. 

o Anoia: Calaf, Sant Jaume Sesoliveres, Santa Maria de Miralles, Òdena. 

- Regió vuitena: 

o Noguera: Alós de Balaguer, Bellvís, Cabanabona, Ivars de Noguera, 

Térmens. 

o Segarra: Talavera, Selvanera. 

o Urgell: Castellserà, Guimerà, Vilagrassa. 

o Segrià: Alguaire, Almenar, Torrebesses, Els Alamús, Fondarella, Maials, 

Vilanova de Segrià. 

o Garrigues: El Vilosell. 

- Regió novena: 

o Pallars Sobirà: Baén. 

o Pallars Jussà: Pont de Suert, Montesquiu, Moror, Talarn. 

 

 

Vallès Occidental 

Sant Sebastià de Montmajor. Poblet agregat al Municipi de Caldes de Montbui, 

província i bisbat de Barcelona. <La Parròquia d’aquest poble era agregada a la de 

Caldes de Montbui, però en l’actualitat és parròquia. Tots els pobles de la rodalia tenen 

devoció a Sant Sebastià. S’hi celebren tres aplecs: el primer, el dia del Sant; el segon, el 

diumenge següent, que es organitzat pels devots de Sant Feliu de Codines, i el tercer, el 
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primer diumenge de maig, organitzat pels devots de Caldes de Montbui. No consta que 

hi hagi cap vot.> 

 

Alt Empordà 

Maçanet de Cabrenys. Província i bisbat de Girona. <Cap al final del carrer de Sant 

Sebastià, el més llarg de la vila (el carrer Major), hi ha una capella dedicada a Sant 

Sebastià, màrtir. Fou edificada entre el 1680 i el 1700, segons tradició popular amb 

motiu d’una gran epidèmia. S’hi celebra culte el 20 de gener. A l’Eucaristia que s’hi 

celebra aquell dia, hi assisteix força gent encara que sigui un dia feiner. La capella és 

visitada tot el dia per encomanar-se al Sant i li és oferta una bona quantitat de llànties de 

cera, que hi fan llum nit i dia fins que s’han exhaurit.  

 

Tarragonès 

Puigdelfí. Bisbat i província de Tarragona. Poblet agregat al municipi de Perafort. <Hi 

ha una capella dedicada a Sant Sebastià, en la qual se celebra, per la seva festa, una 

missa cantada amb el cant dels goigs. Després hi ha festes populars. El poble i la gent de 

la rodalia visiten ben sovint el sant, fins i tot fa celebrar alguna missa. El conjunt de la 

festa és degut a un vot de poble en temps de pesta>.  

 

Anoia 

Calaf. Bisbat de Vic i província de Barcelona. <Hi ha una ermita dedicada a Sant 

Sebastià, a la qual es fa un aplec el primer diumenge de maig, que consisteix en rosari, 

missa i processó. La devoció es féu amb motiu de la pesta bubònica>.  

 

Noguera 

Alós de Balaguer. Bisbat de la Seu d’Urgell i província de Lleida. <Per tal de fer-hi 

passar una carretera enderrocaren l’ermita de Sant Sebastià, però ara van a construir-ne 

una de nova i més moderna. La devoció popular es manté viva i es fa festa votada pel 

poble a causa de la pesta>.  
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Segrià 

Almenar. Bisbat i província de Lleida. <La capella de Sant Sebastià fou reconstruïda 

l’any 1979. La devoció popular és gran i a la seva capella, s’hi celebren misses cantades 

encomanades i bodes. El dia de la festivitat se celebra processó amb molta 

concurrrència. Els goigs que té dedicats expressen clarament la devoció del poble per 

haver-los lliurats de la pesta i guareix tots els mals i l’invoquen la pluja pels camps 

sembrats>.  

 

Pallars Sobirà 

Baén. Bisbat de la Seu d’Urgell i província de Lleida. Segons el Diccionari nomenclàtor 

entre els veïnats agregats a aquest poble hi [ha] el de Sant Sebastià. La informació 

facilitada per la parròquia diu: <Gairebé a totes les esglésies de la Comarca hi ha una 

imatge de Sant Sebastià i que, el dia de la seva festivitat, s’hi celebra missa amb el cant 

dels goigs, amb gran assistència dels fidels>.  

 

Consultes a l’arxiu municipal 

 Pocs dies abans d’acabar aquest proppassat any es va rebre a l’Arxiu una trucada des 

d’Olot, capital de la Garrotxa. Era el sr. Joan qui demanava informació o, si es 

disposava d’algun exemplar d’un conte infantil que recordava de la seva joventut ara fa 

unes quantes primaveres. Aquest llibre era: “Història del cargol del poble de Monistrol”. 

Per diferents avatars de la vida, el sr. Joan havia perdut el seu exemplar i es preguntava 

si a l’Arxiu n’hi hauria informació. Segons ens explicava, era un conte que deuria ser un 

llibret de record d’una vista al monestir de Montserrat. A través de diferents vinyetes i 

els seus rodolins es narrava la història d’un fabulós cargol que vivia a Monistrol.   

Malauradament, no en disposem de cap exemplar així com tampoc d’informació. Per 

aquest motiu, sol·licitem l’ajuda de l’amable lector a veure si ens podria donar notícia a 

fi de poder fer-ne dues còpies: una pel sr. Joan d’Olot i l’altre, com no, per a l’Arxiu. Si 

algú pogués facilitar-nos alguna dada al respecte pot fer-la arribar a l’Arxiu els dijous a 

la tarda, deixant un missatge a les oficines de l’Ajuntament o a través del correu 

electrònic de l’Arxiu: arxiumonistrolm@diba.cat.  
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Imatges de l’Arxiu 

  

A continuació volem mostrar una imatge provinent del fons Subirana de l’Arxiu 

Municipal d’Esparreguera. Les ruines que es mostren eren l’antiga edificació de l’hostal 

de la Creu a on els pelegrins o romeus podien fer escala fins arribar al monestir. L’estat 

actual de l’edificació és encara més ruïnosa però, tanmateix, serveix aquesta imatge per 

il·lustrar un dels hostals que farcien els camins de Catalunya en temps anteriors als 

nostres.  

 

 

 

Fonts documentals 

 

El goig que es presenta a continuació és un de ben conegut per tots els lectors 

monistrolencs, doncs es tracta dels goigs de Sant Sebastià. És una edició feta en motiu 

de la Festa dels Romeus, simulant una edició decimonònica. Elaborada per difondre la 

tradicional devoció monistrolenca envers aquest sant perquè: no hi ha romeus si hi ha 

pesta però, no hi ha pesta si hi ha Sant Sebastià. 
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