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Editorial  

 

Seguim en peu, en la recerca dels camins que ens puguin portar noves idees, noves 

il·lusions i, sobretot, noves manifestacions culturals i socials del poble de Monistrol. És 

cert que tenim l’alegria de l’èxit d’innovadores apostes i, també, la joia del manteniment 

i consolidació de totes aquelles expressions que des de l’alba de l’any ens acompanyen 

al llarg dels dies. Tanmateix, no per això hem de viure dels suposats rèdits i cal seguir 

endavant tot treballant pel següent fruït que es pugui oferir.  

Aquest trimestre comença amb Sant Jordi, una ocasió ben especial per entrar, novament, 

en contacte amb els llibres i veure com Monistrol, també Montserrat, torna a estar a les 

prestatgeries de les novetats editorials.  

Oriol Puig  

Regidor de Cultura 

Notícies de l’arxiu 

 
Coia Valls publica un nou llibre ambientat a Montserrat  

L’escriptora Coia Valls ha publicat Les torres del cel, un llibre que ofereix 
una visió del monestir de Montserrat en els convulsos anys del segle XI. En 
temps de l’abat Oliva i de Ramon Berenguer I, comte de Barcelona es 
prenen decisions que afecten la vida dels seus protagonistes. Un debat entre 
l’espiritualitat i el poder mundà present a les diferents esferes de la societat 
d’antuvi. Una novel·la amb presència monistrolenca. El llibre editat per 

Ediciones B ja es troba a les llibreries.  
 
El castell de Can Feu de Sabadell, un patrimoni monistrolenc? 
En aquestes darreres setmanes s’han intensificat els contactes entre les poblacions de 
Sabadell i Monistrol. Gràcies a l’esforç incessant de l’Aleix González hem pogut 
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conèixer una part de la història de Monistrol a Sabadell. Tal i com ens comentava, el 
castell de can Feu va ser propietat de la família dels Olzina de Riusec de Monistrol. 
Atesa la possibilitat, s’està estudiant la possibilitat de fer una excursió, oberta al públic, 
per visitar aquest fabulós castell amb arrels monistrolenques.  
 

Articles 

 

Josep Escuder, un comerciant de Monistrol de Montserrat que volia, l’any 1829, 

establir-se a Cuba 

Àngel Manuel Hernández Cardona 
 

Durant el segle XIX, Cuba, encara sota l’ègida d’Espanya, va experimentar un gran 

desenvolupament econòmic. D’un centenar d’hisendes productores de sucre que hi 

havia al segle XVIII, es va passar a un miler d’ingenis l’any 1830, amb una producció 

de sucre que s’acostava al milió de tones. A més del sucre i els seus derivats com el 

rom, altres produccions agrícoles tropicals, especialment el tabac, el cafè, el cotó i 

algunes fustes de qualitat, tingueren un gran auge. D’altra banda, la població, que era 

d’uns 200.000 habitants a mitjans del segle XVIII, va augmentar fins als 750.000 vers 

l’any 1830. El tràfic marítim, igualment, es va multiplicar per tres o per quatre. 

Paral·lelament, el comerç va experimentar un creixement espectacular i van ser 

nombrosos els catalans que, atrets per aquest puixant empori, van establir-se a l’illa 

caribenya. 

 

Un d’ells va ser Josep Escuder Morgadas. Aquest xicot era fill de l’apotecari Joan Pau 

Escuder Cuyner. S’ha de dir que els Escuder van ser una nissaga d’apotecaris iniciada 

per un Josep Escuder al segle XVII. El fill d’aquest, Pau Escuder Llobet, va ser investit 

apotecari, l’11 de novembre de 1712, per la cancelleria de l’arxiduc Carles d’Àustria. El 

succeí Pau Escuder Peyret, que era el pare de Joan Pau Escuder. També dos germans de 

Josep Escuder Morgadas, Antoni i Marian, van ser apotecaris. 

 

En canvi, Josep Escuder esdevingué comerciant i es domicilià a Barcelona, on conegué 

Josep Bori, un ric empresari sitgetà que tenia pròspers negocis a Cuba. Veient les 
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qualitats que tenia Josep Escuder, el susdit Josep Bori el va fer soci de la seva casa 

comercial a l’Havana. 

 

La documentació que ens fa avinent l’anada del jove emprenedor monistrolenc a Cuba 

es troba al ric Archivo General de Indias, de Sevilla (Ultramar, 356, no 7, expediente de 

José Escuder y Morgadas). 

 

En un ofici datat el 7 d’octubre de 1829, fet pel Jutjat d’Arribades del Port de Barcelona 

i dirigit al president del Reial i Suprem Consell d’Índies, es diu: “Acompaño a V. E. la 

instancia documentada de José Escuder y Morgadas, natural de Monistrol, en este 

Principado, en solicitud de permiso real para pasar a la Habana con objeto de asociarse a 

la casa de comercio de Dn José Bori.” 

 

En la dita instància, feta a Barcelona el 30 de setembre de 1829 i dirigida al rei Ferran 

VII, “José Escuder y Morgadas, de estado soltero, natural de Monistrol de Montserrat y 

vecino de esta”, exposa que “desea pasar a la ciudad de la Habana para asociarse con Dn 

José Bori, establecido en aquella” i, “puesto a los reales pies de Vuestra Magestad”, li 

suplica que “se digne conceder al recurrente vuestro real permiso de pasar a la Habana 

para los fines indicados”. 

 

Acompanya la instància una provisió notarial del 30 de setembre de 1829 destinada a 

obtenir informació de testimonis sobre les següents punts: 1) “Que don José Bori se 

halla establecido en la Habana con casa de comercio”, 2) “Que el exponente es 

reclamado por D. José Bori para asociarlo a su casa” i 3) “Que el exponente es de estado 

soltero”. Declaren com a testimonis Josep Estarriol, negociant de Barcelona, i Jaume 

Casas, comerciant de la mateixa ciutat, els quals asseveren les qüestions plantejades. 

 

Igualment s’hi acompanya un certificat de bona conducta subscrit el 27 de setembre de 

1829 per Baltasar Gras, alcalde de barri, el qual afirma que Josep Escuder “no ha dado 

la menor queja, tanto en su conducta moral como política”. 
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També s’hi adjunta una fe de baptisme feta el 18 de setembre de 1829 per Bonifaci 

Sabater, vicari de l’església parroquial de Monistrol, que diu així: “Als tretse de jané del 

any mil vuitcents y quatre fonch batejat segons mana la Santa Mare Iglâ, en las fonts 

baptismals de la parrâl iglâ de St Pere de Monistrol de Montserrat (de ningun bisbat), 

per lo R. Dor Josep Aymerich, Pbre. ÿ vicari perpo de dita iglâ, Joseph, Ramon, Agustí, 

fill llegítim y natural de Juan Pau Escuder, apotecari, y de Maria Rosa Escuder y 

Murgadas, cons, nat dia onse de dit mes y any.” 

 

El mateix dia 30 de setembre de 1829, davant Josep Antoni Falp Bach, notari públic i 

escrivà principal del Tribunal de Guerra de Marina de la província i terç naval de 

Barcelona, l’apotecari Joan Pau Escuder, veí de Monistrol de Montserrat, “deseando 

José Escuder y Morgadas, hijo del otorgante, mozo libre y soltero, pasar de prosimo á la 

Habana para asociarse con Dn José Bori, de aquel comercio, quien le reclama”, 

lliurement “accedia á que su citado hijo José Escuder pase á la Habana para los fines 

espuestos, á cuio efecto le daba y da todo su cabal consentimiento”. 

 

En la reunió del 22 d’octubre de 1829 del Reial i Suprem Consell d’Índies, atès que 

“José Escuder y Morgadas, natural de Monistrol, estado soltero y de 25 años, pide con 

apoyo del juez de Arribadas de Barcelona que se le conceda permiso para pasar á la 

Havana, con el objeto de dedicarse al comercio, segun acredita, asi como buena 

conducta y el conocimiento de padre”, se li concedeix el permís que sol·licita.  

Història viva de les Campanes de Monistrol 

Alfons Garcia i Burgas 

En els 2 números anteriors es va intentar revelar la importància que té per a la nostra 

vila el seu campanar i les seves campanes. Es va parlar de la fàbrica de campanes de 

Monistrol, la foneria que va desaparèixer els anys noranta.  



  

(fotos de “Tomainstant” de Monistrol de Montserrat) 

Ara però, he emprès una tasca de recuperació de la memòria dels vilatans del nostre 

municipi respecte a les vivències que han tingut sobre aquest tema. És allò que 

s’anomena la tradició oral i que ja al segle passat van fer investigadors il·lustres de la 

tradició popular i que van donar fruits com el Costumari Català de Joan Amades. Jo 

només he volgut recercar en la gent més gran de Monistrol, en allò que ells han viscut i 

encara roman en el seu record. Conscient del perill d’imprecisions en el relat de la 

memòria he volgut contrastar-ho amb diferents persones i fonts documentals. He volgut 

fer un petit homenatge a aquestes persones que encara són història viva del nostre poble. 

Seguidament presento les entrevistes fetes i la contrastació documental de la narració 

del diàleg que vaig tenir amb cadascun d’ells. També vull fer una crida a més vilatans 

que vulguin col·laborar per aportar més precisions als fets viscuts respecte a les 

campanes i la torre del campanar de la nostra vila de Monistrol al llarg dels temps tant 

com sigui possible recular per així establir-ne la seva evolució. 

Entrevista al Sr. Miquel Santcristòful Calonge de Monistrol de Montserrat 

(realitzada el 18-12-2012).  

• Quan tenia 6 anys, al 1936, les campanes de Monistrol van ser despenjades pels 

rojos per a fer munició pels canons.  

• El campanar, desprès de la Guerra, havia estat restaurat per un paleta Mestre, els 

seus fill, en Quico Gordi, era el campaner de Monistrol de Montserrat. Li deien 
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en el poble “el noi de la Mare” i va ser ell qui va fer uns arcs de l’acabament del 

campanar (ajudat del seu fill Domingo Gordi). Els Gordi també van restaurar 

l’església parroquial de Monistrol tot fent-ne el rosetó. El noi de la mare i el seu 

fill es van fer mestres d’obra treballant a la fabrica de can Manel.  

• El Sr. Miquel recorda que al 1947-48 

van treure una pedra molt grossa de 

l’església per restaurar-la. Quan ell 

era petit, el campanar tenia una 

cúpula amb punxa de metall, en 

forma de piràmide amb 4 cares, i 

tenia un parallamps que havia estat 

fet per l’avi Calonge. Els Rojos el 

van treure perquè no hi creien i era 

un símbol religiós. El van desmuntar 

i també les campanes les quals van 

ser portades a la fàbrica de material 

de guerra que va posar la Casa 

Elizalde de Barcelona a Montserrat. En aquesta fàbrica, els rojos hi van posar a 

treballar dones que anaven amb granota de treballadores. Va sorprendre als 

vilatans que les dones anessin així vestides a treballar a la fabrica. Eren senyores 

amb mono de Tirants que anaven amb les mans brutes de carbó de treballar el 

ferro. Realment les campanes eren reaprofitables però, l’estructura metàl·lica de 

punxa no. Diu el Sr. Miquel que hi havia hagut 4 campanes.  

• Desprès de la Guerra Civil, la restauració del campanar es va fer en varies fases 

ja que, com tothom sap, havia caigut una bomba a la Parròquia que va destruir 

part de l’església sense afectar el campanar. Els primers treballs de millora es 

van realitzar un cop acabada la guerra. El capellà va fer una subscripció per 

posar 2 campanes al campanar que encara s’estava restaurant durant els anys 50. 

Es van fer diferents recaptes entre els vilatans i els monjos de Montserrat fins 
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que a l’any 1954, finalment, es van restituir les campanes. La reconstrucció dels 

arcs també es va fer desprès de la guerra.  

• El Sr. Miquel va anar a treballar a Montserrat a l’any 1952. Llavors tot 

Monistrol treballava a Montserrat.  

• El rector de la parròquia era mossèn Gregori, ell va fer la subscripció perquè els 

vilatans paguessin les noves campanes que mancaven al campanar de Monistrol.  

• Finalment, van ser 3 les campanes adquirides: dues grans i una petita. Aquesta 

última sembla que la va portar Mossèn Avel·lí que havia estat rector a Sants i era 

monjo a Montserrat i el Pare abat l’hi havia encomanat la cura de l’església de la 

Colònia Gomis i aquest la va portar d’allà.  

• El dictador Franco va fer venir gent preparada a la vila de Monistrol. Tots ells 

eren constructors i pagesos de pedra seca i es van dedicar a reconstruir el pont de 

Monistrol que també va ser bombardejat a la Guerra Civil. Els obrers eren 

pagesos locals uns mestres en construcció de paret seca. L’oncle Subirana era un 

artista en paret seca. Recorda que el seu avi, per part de mare (Calonge), era 

ferrer i va treballar al Cremallera, era especialista en reblar les vies. El 

cremallera es va construir al 1892. Els obrers de la Bauma eren paletes de 

picapedrer, ja que Castellbell tenia en propietat una pedrera prop del castell.  

El Rellotge del Campanar 

• El Sr. Miquel em parla d’un projecte que va fer quan ell participava en afers de 

l’Ajuntament perquè era de la comissió econòmica de Sant Sebastià de la 

parròquia de Monistrol de Montserrat. Li van acceptar un projecte per refer la 

Maquinària del rellotge del Campanar: “Jo vaig proposar fer unes campanes amb 

un rellotge que anés combinat amb Greenwich i fos l’hora oficial de Monistrol, 

amb les campanes que toquessin les hores i els quarts (projecte que seria 

sufragat amb el negoci del contraban). La intenció era comprar les campanes al 

fabricant Jaume Casals Guixà. Ell va fer un pressupost barat pel poble. Jo em 

vaig comprometre’m a pagar-li les campanes i de passada el rellotge el posava 

ell i combinat amb el meridià de Greenwich. Per cada peça de la venda dels 
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rellotges que jo feia li quedaven a la parròquia 1000 pessetes. Vaig reunir 

diferents partits de l’època, UGT i Sindicats i tots ho van acceptar. Però mossèn 

Xavier, rector en aquell moment a Monistrol, desprès de Mossèn Meneses, ho 

tirar tot per terra i no es va fer”. El Sr. Miquel recorda que quan era petit amb 6-

7 anys veia el rellotge des de la plaça del Bo-Bo. En el pou de la mà morta era 

on estava l’antiga rectoria. Del rellotge sembla que se’n va cuidar en Prepe.  

• La seva filla Fani, explica que a l’associació de amics de les campanes li van dir 

que la tradició era fer 2 torres diferents una per les campanes i una altra per el 

rellotge. Però a Monistrol només tenim una torre amb Campanes i Rellotge. 

Entrevista amb la Sra. Pepita (realitzada el 6-2-2013). 

Entrevista amb la Sra. Pepita Muntaner de 

“Cal Modesto” de Monistrol qui es va 

fotografiar, acompanyada de la seva neboda i 

la seva filla petita, un diumenge davant  les 

noves campanes de l’església. Com que la 

filla devia tenir un any això ens permet datar 

les noves campanes aproximadament a l’any 

1954. Van estar exposades uns quants dies 

fins que les van pujar al campanar sembla 

que pels pilons, molts vilatans es van retratar 

amb les campanes. Per la foto hem pogut 

comprovar que les dues campanes són de 

diferents dimensions, una més gran que 

l’altre. Segurament més veïns de Monistrol 

deuen tenir les seves fotos de quan es van retratar amb les campanes que ja formen part 

de la història del nostre poble.  
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Entrevista al Sr. Jaume Ribalta – Fotògraf de Monistrol (realitzada el 25-3-2012). 

 El Sr. Jaume, nascut a Monistrol el 1921, ens diu que desprès de la Guerra Civil el 

campanar estava sense campanes i sense sostre. Sempre hi ha estat el rellotge. Tinc 

fotos de quan es van posar les campanes que tenen la data. Les campanes les van pagar 

els fabricants de Monistrol, mossèn Tomàs va anar 

fins a Barcelona a visitar fabricants perquè 

donessin diners per les campanes (mossèn Tomàs 

era ecònom de la parròquia i va prendre possessió 

el 1942). El 1944 l’església encara estava en un 

estat deplorable. 

El Sr. Ribalta diu que les campanes van ser 

beneïdes desprès de la Missa, del diumenge. Hi 

estaven tots els directors de les fàbriques, els que 

contribuïen a la parròquia. Mossèn Tomàs anava a 

demanar, no parava mai. Anava als despatxos de 

Barcelona a demanar. El senyor Jaume va fer fotografies amb les campanes a la gent 

que ho volia. A ell li sembla que l’església no està encara acabada. No hi havia diners. 

(Del rellotge no es recorda si el van fer o no desprès de la guerra).  
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Mossèn Gregori, el de les campanes ( el Sr. Jaume no està segur si era ell o bé un altre 

el mossèn de les campanes). Mossèn Tomàs Solana li explicà el que li va passar a 

Barcelona quan no podien dir que era mossèn.  

La Memòria del Sr. Ribalta no és tan clara com la del Sr. Sancristòful però, ens dóna 

vivències que cal situar en el temps precís. Hem volgut veure les fotos de que ens 

parlava el Sr. Ribalta però, ens diu que no les troba. Per això fem una crida a altres 

vilatans que ens puguin proporcionar fotografies i documents per situar la història viva 

de la nostra vila. Fins que arribi deixarem apartat el tema de les campanes de Monistrol 

i aportarem altres temes monistrolencs. 

 

Fonts documentals 

 

La presó municipal de Monistrol 

Joan-Xavier Quintana 

Arxiu Municipal Monistrol de Montserrat 

 

L’Arxiu Municipal ha rebut diferents observacions i mostres d’interès per l’indret 

denominat “la presó” situat en el recent urbanitzat torrent de la Canaleta. Donada la 

volada que han pres algunes de les consideracions es creu oportú oferir un document 

que ens situa la presó de Monistrol al bell mig del carrer de Sant Joan. L’indret que 

alguns vilatans anomenen “la presó” es tracta en realitat de la garita de la muralla que 

donava al camí antic d’Esparreguera.  

 

Així doncs, la presó municipal des d’algun moment del segle XVIII i fins a finals del 

segle XIX es trobava en el carrer de Sant Joan. Potseriorment, com es veurà en el 

document, es va ubicar en el mateix edifici de l’Ajuntament (Cases Consistorials). 

Generalment, les antigues presons municipals es trobaven en indrets a l’interior de les 

poblacions, per poder-les controlar millor, o sinó, a prop de les unitats d’exèrcit o 

policia. Rarament es podrien ubicar presons en indrets apartats dels quals podria ser-ne 

fàcil l’evasió.  
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El document que oferim és la certificació del secretari municipal de la sessió del ple de 

7 de gener de 1893 en el qual s’acorda retornar el local als seus propietaris. Aquest 

document forma part de l’expedient que es va generar a petició de la comunitat de 

reverends de la parròquia de Sant Pere de Monistrol (Expediente incoado para la entrega 

de la llave de la cárcel antigua a la Reverenda Comunidad de la Parroquia de esta villa). 

Des del 1891, aquesta comunitat demanava a l’Ajuntament que els tornés la clau d’un 

local que s’utilitzava com a presó municipal. Com que feia molts anys que l’Ajuntament 

utilitzava aquell local com a presó van sol·licitar a la reverenda comunitat l’acreditació 

documental de la propietat d’aquell immoble, el motiu de la petició era que s’havia 

perdut el coneixement de la titularitat de l’immoble. Un cop fets els tràmits, en la 

senyalada sessió municipal, el secretari emetia el següent document: 

 

 El infraescrito Secretario  

Certifica: Que este Ayuntamiento en sesión siete del actual tomó, entre otros, el acuerdo 

que sigue: 

“Después de un corto debate en el que usaron la palabra, por su orden, todos los señores 

de la Corporación, acordaron lo que sigue: Vista la instancia, fecha 8 de diciembre de 

1891, suscrita por los Reverendos Señores Don Francisco de Paula Galí y Don Ignacio 

Perramon de la Comunidad de esta Parroquia de San Pedro de Monistrol de Montserrat 

en la que solicitan de esa Corporación Municipal la devolución de la llave del 

Magatzem de sota la botigueta sito en la calle de San Juan: = Visto el acuerdo del 

Ayuntamiento en sesión del día 19 de Diciembre de 1891 en el cual se reclaman à los 

recurrentes, documentos acreditativos de su derecho à la expresada finca: = Vistos los 

documentos presentados por los interesados consistentes en una escritura del año mil 

setecientos veinte y sinco, redactada en latín, y una certificación escrita en castellano, en 

la cual Don Enrique Cavar y Bosch, con fecha quince de Mayo de mil ochocientos 

sesenta y cinco, certifica, en calidad de Notario del Colegio de Barcelona y vecino de la 

villa de Esparraguera del distrito de San Feliu de Llobregat, que en el Protocolo de 

escrituras públicas del año 1724 de la Notaria de su cargo, autorizado por Don José 

Noguera, Notario que fue de aquella villa, se halla una escritura de venta de parte de una 

casa sita en las calles de San Juan y San Pedro de la villa de Monistrol de Montserrat, 
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otorgada por Pablo Escuder, farmacéutico, y Pedro Jover à favor del lugarteniente 

Rector y Presbíteros de la Reverenda Comunidad de la Iglesia de dicha villa de 

Monistrol: = Considerando que la instancia que encabeza el expediente de referencia 

viene autorizada por el Decano y otro Beneficiado de la Reverenda Comunidad ya 

mencionada como únicos administradores de la misma: = Considerando que han sido 

presentados los documentos que se interesan en el acuerdo del Ayuntamiento de 19 

Diciembre ya referido: = Considerando que los citados documentos están autorizados 

por Notario público, de los cuales se deduce el derecho de propiedad á favor de la 

Reverenda Comunidad: = Considerando que el referido Magatzem conocido por cárcel 

antigua y habilitado antes para dicho objeto, ha venido a ser inservible en razón á que el 

Ayuntamiento posee hoy día en las Casas Consistoriales un local nuevo destinado á 

carcel: = Considerando que la Reverenda Comunidad por el solo acto de recibir la llave 

de la cárcel antigua, quedará plenamente satisfecha, según manifestación verbal de la 

misma Comunidad, de todo otro derecho á que se creyera acreedora, comprometiendose 

á no reclamar cualquiera otra obligación ú compromiso que sobre el referido local 

huviesen contraido los Ayuntamientos anteriores y actual. Y en consecuencia, el 

Ayuntamiento acuerda, por unanimidad, que previa conformidad à lo expuesto 

anteriormente, el Señor Alcalde haga entrega de la tantas veces repetida llave de la 

cárcel antigua, á kis Reverendos Comunitarios, suscribiendo la oportuna acta de entrega 

dichos señores como acentamiento de los acordado.” 

Y para que conste en este expediente libro la presente con el Visto Bueno del señor 

Alcalde en Monistrol de Montserrat á ocho de Enero de mil ochocientos noventa y tres.  

Firma secretari: Gerardo Reverter 

Firma Alcalde: Pablo Banqué  
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