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Editorial  

 

Amb aquest nou número, certament estiuenc, volem compartir amb tots els lectors 

diferents alegries que, com a monistrolencs i de les rodalies, crec que n’hem d’estar 

contents. La revista Documenta segueix rebent noves col·laboracions totes elles dignes 

d’apreciació. Sempre és una sorpresa constatar i conèixer noves relacions de Monistrol 

amb altres localitats com ara Sabadell o Castellbell i el Vilar. Emperò, amb la 

presentació del llibre Les Torres del Cel de Coia Valls es constata com la presència de 

Monistrol de Montserrat va més enllà dels llibres d’història, de les creacions poètiques o 

dels manuals de geografia. Una novel·la històrica com Les Torres del Cel ens situa en 

una nova dimensió i patentitza com Monistrol i l’entorn montserratí és un escenari 

captivador, no sols per la seva història sinó que també, pel seu paisatge tant 

característic.  

Oriol Puig Morros 

Regidor de Cultura 

 
Notícies 

 

L’Arxiu de Monistrol de Montserrat ingressa a la Xarxa d’Arxius Municipal de la 

Diputació de Barcelona 

 

Després de les gestions oportunes es va aprovar i firmar el conveni pel qual l’Arxiu 
Municipal, la Regidoria de Cultura i l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona formalitzaven l’ingrés a la Xarxa d’Arxius Municipals. Amb aquesta nova 
acció, la Regidoria de Cultura vol anar reforçant la presència de l’Arxiu i dotar-lo de 
diferents eines que permetin un millor servei.  
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Ingressen nous llibres a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu 

 
Sota el títol El Baix Llobregat el 1789 hi ha l’edició crítica de les respostes d’aquesta 
comarca veïna al qüestionari de Francisco de Zamora (segle XVIII). Les al·lusions a 
Montserrat i a Monistrol són constants. El llibret El Casal de Montserrat ens apropa a la 
trajectòria d’aquesta entitat que prengué com a nom l’emblemàtica muntanya per la seva 
significació cultural, històric i política. El darrer és, només, el quart volum del II 
congrés litúrgic de Montserrat. Diem només perquè no hem pogut aconseguir els altres 
tres volums però, les aportacions dels textos recollits són un clar testimoni de la 
dimensió cultural del monestir envers la cultura i la història no sols catalana.  
 
Articles 

 

LES DUES TORRES 
Aleix González Campaña 

 
Situades en dos municipis ben diferents, les cases pairals de Can Cavaller, a Monistrol 
de Montserrat, i Can Feu, a Sabadell, guarden un dels vincles més importants descoberts 
recentment.  
 
Aquests dos grans casals van pertànyer a la il·lustre família Olzina de Riusech. Es Van 
entroncar al segle XVIII. Cada família tenia els seus propis orígens: 
 
Els Riusech, segons diu la llegenda Monistrolenca, van ser alertats pels seus pastors, 
que veien llums els capvespres d’alguns dissabtes, sobre la muntanya de Montserrat. És 
viva tradició que la descoberta de la imatge de la Mare de Deu de Montserrat fou a 
causa d’aquestes misterioses llums. Així doncs, quan els Riusech van decidir construir-
se una casa a Monistrol de Montserrat, i deixar la casa del Piteu, van decidir fer unes 
volumetries i unes estructures d’una gran casa senyorial. Era Can Cavaller. 
 
Els Olzina, eren membres importants i del Consell de Cent de Barcelona. Van ser 
ennoblits pel rei Ferran II al 1513. Aquests, tenien grans propietats arreu de Catalunya. 
Així que quan els Olzina es van entroncar amb una altra gran família noble catalana, els 
Feu, van heretar les heretats que els Feu tenien. Una de les més grans era l’explotació 
agrícola de la masia de Can Feu, al terme de Sant Vicenç de Jonqueres. (cal dir que Can 
Feu no va ser agregat al terme de Sabadell fins el 1904, ja que Sant Vicenç de Jonqueres 
pertanyia al terme de Sant Pere de Terrassa).  
La masia va ser construïda al 1663 sobre els fonaments d’una anterior construcció del 
segle XII, anomenada Domus Sobarber. Aquesta, va patir un gran incendi al segle XV 
que la va deixar en molt mal estat i a partir de llavors se la coneixia com la “Torre 
Cremada”. Així que es va fer una nova construcció, una masia basilical de tres cossos. 
 
La família tenia residencia estable a Barcelona, però passaven grans temporades a les 
altres cases pairals, inclús, algun membre de la família estava empadronat a Monistrol 
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de Montserrat, com en Josep Marià d’Olzina i Olzinelles, nascut el 1769 i mort el 26 de 
desembre de 1858. 
 
Les cases tan com la família van anar creixent, però el moment més important i 
culminant del creixement de les torres, va ser a finals del segle XIX, quan el nét de 
Josep Marià d’Olzina, en Josep Nicolau d’Olzina i de Ferret de Riusech, heretà al 1876 
els béns familiars.  
 
L’arquitectura imperant de finals del 1800, era l’historicisme i el romanticisme, per tant 
no és d’estranyar que les ampliacions, obres i reformes que en Josep Nicolau va ser a 
casi totes les seves propietats estiguessin de forma més o menys utilitzada, aquests 
estils.  
La primera de les cases que va arreglar i ampliar, va ser la masia de Can Feu. Només 5 
anys després d’heretar-la, a l’octubre de 1881, va contactar amb un gran amic seu, 
l’arquitecte August Font i Carreras (aquest arquitecte va ser qui va dissenyar també la 
façana principal de la Catedral de Barcelona), per que convertís la masia en un gran 
castell d’estil neogòtic romàntic. 
 
 Hi han escrits que parlen que les obres de la construcció del futur castell es devien a 
una juguesca que va tenir en Josep Nicolau amb dos familiars seus, en Guillem de 
Pallejà i Olzina i Ignasi de Puig. Aquests, també tenien cases pairals i les van rehabilitar 
en forma de castell.  
Les obres de conversió van iniciar-se al 1882 i no van acabar-se fins al 1886, amb 
petites reformes interiors que es van estendre fins a principis del segle XX. 
En Josep Nicolau d’Olzina, mentre el seu castell s’estava aixecant, no va descuidar-se 
de Can Cavaller, i també va iniciar unes obres d’ampliació que van durar uns anys. 
Segurament gran part  del cos de Can Cavaller que dóna a la plaça de la Font Gran, així 
com la construcció del pis de les golfes de tota la casa, amb la coronació de la torre de 
l’escala va ser obra d’ell.  
La capella de Can Cavaller, ricament ornamentada amb pintures, una d’elles, de la Mare 
de Déu de Montserrat, va ser restaurada sota supervisió seva. Això ho podem llegir 
actualment al costat de la pintura, on hi posa: “Aquesta pintura data de 1628 i va ser 
restaurada a expenses de Josep Olzina al 1899”. 
 
La relació que tenia ell amb Monistrol era molt forta, i així va ser que al 1883 va ser 
escollit segon administrador o prior, pel ball del Bo-Bo de la Festivitat de Sant Sebastià 
del següent any.  
Josep Nicolau va voler fer un gran obsequi per la festa del 20 de gener de 1884, i va 
manar fer un gran estendard de Sant Sebastià amb l’escut heràldic de la seva família. 
Aquest escut hi apareixen totes i cada una de les famílies que es van entroncar els 
Olzina: els Feu, Pascual, Olzinelles, Ferret, Riera i Riusech. El mateix escut està 
representat a les parets del Castell de Can Feu i també, de forma separada, a diverses 
estances de l’interior de Can Cavaller. 
L’estendard actualment està guardat dintre de la Parròquia i des de fa 129 anys, es treu 
per la processó de Sant Sebastià cada 20 de gener. 
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Així doncs, Can Cavaller i Can Feu, eren les residencies preferides de la família Olzina 
i així ho veiem per les grans reformes i millores que van fer tots els descendents i, en 
especial, en Josep Nicolau d’Olzina i de Ferret de Riusech. 

 

 
 

 
La pagesia de Monistrol de Montserrat i les seves relacions amb 

Castellbell i el Vilar 
 

Joan Valls i Pueyo 
 
Si volem parlar del món de la pagesia a Monistrol de Montserrat, cal que ens fixem en 
primer lloc en la difícil orografia del seu terme municipal, majoritàriament ocupat pels 
penyals montserratins. La nostra hipòtesi de treball és basa en la importància d’aquesta 
constatació, ja que la manca de disponibilitat de terres planes va fer que els pagesos 
monistrolencs cerquessin una alternativa en el conreu de les terres dels termes veïns. 
  En un altre lloc, dèiem que els habitants de Monistrol de Montserrat posseïen terres de 
conreu als termes de Castellbell i el Vilar i de Vacarisses i els fruits que collien eren 
comercialitzats a la seva vila nadiua, a la casa que els barons de Castellbell havien 
comprat al carrer Manresa de Monistrol de Montserrat.1 Més endavant, vam fer un breu 

                                                 
1 VALLS I PUEYO, Joan. “Les relacions amb els regidors de Monistrol de Montserrat”. Vacarisses. 
Balcó de Montserrat, núm. 299, juliol del 1993. 



 

 

DOCUMENTA                                                                              Any V  Nº19 Juliol – Setembre, 2013                                  

 
 

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

 

5 

estudi sobre els propietaris monistrolencs que a la primeria del segle XVIII conreaven 
terres del terme de Vacarisses.2 
  L’exemple més clar sobre les relacions dels monistrolencs amb les terres conreables 
del terme municipal de Castellbell i el Vilar el trobem en el cas del mas Piteu. Pere de 
Riusec, pagès propietari del mas Riusec de Monistrol de Montserrat, el que avui 
coneixem com el Piteu, era també propietari del mas Bellsolà, les terres del qual estaven 
situades en part a Monistrol de Montserrat i en part a Castellbell i el Vilar, segons ho 
llegim en un acte d’establiment de terres fet el 10 de juny de 1262 per Guillem de 
Castellet, Ramon de les Gunyoles i Ramon de Castellbell, els tres castlans del castell de 
Castellbell.3 Recordem, tanmateix, que els Riusec van acabar entroncant amb els 
Olzina, donat que la darrera representant d’aquella nissaga, Elisabet de Riusec es va 
casar amb Josep d’Olzina i Guialmar i va testar el 3 de gener de 1679 nomenant hereu el 
seu fill Jeroni d’Olzina i Riusec.4 
  Més endavant, farem esment de tots els pagesos que van treballar terres situades al 
terme de Castellbell i el Vilar, dels quals podem establir una bona relació genealògica 
entre els anys 1534 i 1759. Abans, però, parlarem d’un altre afer que va relacionar 
directament ambdós termes municipals des de la primeria del segle XIII. 
 
L’aprofitament de les aigües del terme de Castellbell i el Vilar 

 
Darrerament vam llegir una nota, creiem que fou a la revista Documenta de Monistrol 
de Montserrat, on esmentaven amb una certa sorpresa el fet de que en temps històrics 
els monistrolencs poguessin construir molins a les ribes del riu Llobregat dins el veí 
terme municipal de Castellbell i el Vilar. 
  Com veurem tot seguit, no tant sols tenien dret a fer molins, sinó que al llarg dels 
segles alguns pagesos de Monistrol de Montserrat es van convertir en els únics 
explotadors de les terres que vorejaven el riu al seu pas pel terme de Castellbell i el 
Vilar, així com van dedicar-se a conrear les terres d’aquella gran llenca de terra, 
anomenada els Angles, que hi ha en el meandre que fa el riu al seu pas per l’actual barri 
de la Bauma. 
  Els representants del municipi de Monistrol de Montserrat van fer valer el seu dret 
consuetudinari i van aixecar un molí fariner al lloc que avui ocupa el rec de la fàbrica de 
la Bauma, a l’indret on hi havia el bloc d’habitatges del Rec. Les seves restes encara 
eren visibles l’any 1824, quan el monistrolenc Zoile Gibert va acabar la redacció de la 
seva interessant “Noticia” històrica de Monistrol de Montserrat: 
 

  “Molí antich de la Vila. En la vora del Riu mes amunt de la Riera de Marà en la 
altra part del Riu, qui va als Abadals, hi ha un moli derruhit, que es de la present 
vila, qual moli se ignora perque se construhi tant distant de esta vila, y tambe en 
terreno del Senyor Marques de Castellbell, perque tots los anys li presta (sino me 

                                                 
2 VALLS I PUEYO, Joan. “Propietaris de Monistrol de Montserrat amb terres a Vacarisses”. Vacarisses. 
Balcó de Montserrat, núm. 384, agost del  2000. 
3 VALLS I PUEYO, Joan. Història de Castellbell i el Vilar, el mirador de Montserrat. Castellbell i el 
Vilar, 2011, pàg. 22. 
4 VALLS I PUEYO, Joan. “El mas Riusec, avui Piteu, de Monistrol de Montserrat”. Vacarisses. Balcó de 
Montserrat, núm. 399, novembre del 2001, núm. 400, desembre del 2001, i núm. 401, gener del 2002. 
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enganyo) dos sous ab diners com ho he vist en los capbreus antichs de Castellbell 
ò per lo terreno, ò per la aigua. Se discorra que seria mes antich que los Molins de 
Montserrat, ò tal vegada per alguna oposiciò que tinguè la vila ab lo Monestir de 
Montserrat, lo faria construhir la vila. 
  Dit Moli prenia la aigua en las Barreras que son sota lo cami, qui pujar al Vilar, y 
en las mateixas passeras se comensava lo rech, y continuava fins al dit Moli, que 
encara cerca las passeras hi ha trossos de paret, que guiaba la aigua dret al Moli 
referit. Dit Moli lo Riu lo inutilisà per haver-lo construhit massa prop de la aigua, 
que segons se veu ab lo desnivell que te, podia construirse mes distant de la aigua. 
Los vestigis de dit Moli demostren que era fariner”.5 

 
Per a respondre els dubtes que plantejava el senyor Zoile Gibert,6 cal que reculem en la 
lectura de la documentació i anem a veure la que fa referència a la primeria del segle 
XIII. 
  Els senyors Bertran de Castellbell i Montserrat de Castellbell, castlans del castell de 
Castellbell, van fer donació a Berenguer, prior del monestir de Santa Maria de 
Montserrat, el 6 de setembre de 1232 del dret de utilitzar les aigües del riu Llobregat per 
a fer les rescloses necessàries per als molins que volgués construir en tot el territori de la 
seva jurisdicció, és a dir des de la riera de Merà, que baixa de Vacarisses, fins a 
Monistrol de Montserrat i en qualsevol lloc de la frontera dels seus honors del terme de 
Castellbell. Entre els testimonis que van signar aquell acte destacarem a Ramon 
Blanquer, habitant del mas Lavaiol, el futur Viladoms de Dalt de Castellbell i el Vilar, i 
a Guillem de Riusec, amo del mas Riusec, el futur Piteu de Monistrol de Montserrat, el 
qual fou redactat i signat per un estudiant anomenat Bernat, que era l’escrivent de 
Vacarisses. 
  Per la seva banda i dos anys més tard, el castlà major del castell de Castellbell, Ramon 
de Castellet i la seva esposa Sança van fer donació el 30 de gener de 1234 al mateix 
prior de Montserrat, de tots el drets que ells tenien sobre les aigües del riu Llobregat al 
seu pas pel terme de Castellbell i el Vilar, per l’esquerra fins a la riera de Merà i per la 
riba dreta fins al torrent del Tortuguer, que fa de termenal amb Monistrol de Montserrat. 
Així mateix l’autoritzaven a construir tots els molins, molines i rescloses que volgués en 
aquell indret. El prior va pagar cinquanta sous per aquella transacció. El document que 
llegim va ser redactat per Bernat, l’escrivent de Vacarisses que abans hem esmentat, i va 
fer-ho en presència de diversos personatges entre els que destacarem Berenguer de 
Viladoms.7  
  El dret de construir molins al terme municipal de Castellbell i el Vilar, el van 
traspassar els monjos de Montserrat en un moment o altre als representants de la vila de 
Monistrol de Montserrat. Així, les anteriors notícies ens permeten entendre el fet de que 

                                                 
5 GIBERT, Zoile, Noticia de les antiquitats de la vila de Monistrol de Montserrat. 1824. Hi ha una 
transcripció publicada a la revista Documenta, nº 4, octubre-desembre del 2009, de Monistrol de 
Montserrat. 
6 El prevere Zoile Gibert era fill de Francesc Gibert i Pons i d’Eulàlia de Campo i Gual, la qual va fer 
testament l’any 1783. El germà gran de Zoile fou Felip Gibert, el fill del qual, Francesc Gibert i Rovira, 
es va casar l’any 1823 amb Josepa Viñuales i Verdaguer, germana de Ramon, el rector de l’església 
parroquial de Sant Vicenç de Castellbell, del terme de Castellbell i el Vilar. 
7 Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA). Reial Patrimoni. Batllia. Processos moderns. 1744, núm. 1, Dd. 
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els regidors de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat rebessin un acte d’establiment, 
el 5 d’abril de 1506, de mans de Miquel de Maçanet i Sarroca, senyor de Castellbell, del 
dret de disposar del territori necessari per a construir molins a les ribes del riu Llobregat 
al seu pas pel terme de Castellbell i el Vilar. 
  Joan Tàpies, Pere Ramon i Miquel Amat, jurats de la universitat de Monistrol de 
Montserrat, van declarar el 6 de març de l’any 1534 que com tenien dret a construir 
molins fariners o drapers al terme de Castellbell, “en lo rieral del riu de Lobregat, ço es 
del pont de Castelbell fins al torrent del Tortuguer, e del dit pont a l’altra part fins al 
terme de Monistrol”, n’havien fet construir un de nou, anomenat “lo molí de la vila de 
Monistrol”, amb el seu casal, rec i resclosa corresponent.  
 
Els molins del terme municipal de Monistrol de Montserrat els segles XII i XIII 

 
Joan Molner va renunciar els drets que tenia sobre el molí dit de la Resclosella o de 
Monistrol de Montserrat, el 16 de novembre de 1160, a favor de Ramon, l’abat de 
Ripoll que regia aleshores els afers del monestir de Santa Maria de Montserrat. La 
renúncia fou avalada per la seva esposa Ermeniardis i fou ratificada amb la signatura de 
Bernat de Vilamarics.  
  El 19 de novembre de 1171, Joan de Monistrol i els seus fills Arnau, Pere i Zunil, 
també van cedir els seus drets sobre el molí a Bernat, prior de Montserrat, en un acte 
refrendat per Ponç de Monistrol i per Berenguer de la Resclosella.  
  L’abans esmentat Joan Molner i el seu parent Pere Molner o Mulner, desconeixem el 
seu grau de parentiu, van confessar el 3 de juliol de 1195 el greuge que havien fet als 
membres del monestir de Montserrat per la indeguda possessió del molí de las 
Resclosella, “hanc nostram iniquitatem agnoscentes ac de ipsa penitentiam agentes 
definimus et evacuamus et pacificamus quic quit in prefato molendino clamabamus vel 
de eo in castris nostris scribi feceramus”. L’acte fou referendat per les signatures de 
Berenguer de Montesquiu, Guillem de Castellbell, Joan de Riusec, Pere de Monistrol, 
Bernat de Monistrol i pel batlle Guillem Escuder. 
  Les nostres escadusseres notícies ens diuen que Guillem de Maians i Pere Batlle, veïns 
de Monistrol de Montserrat, van presentar el 16 de gener de 1209 una apel·lació davant 
Joan de Salvatella, sagristà i procurador del monestir de Montserrat, dient que ells eren 
els possessors de tots els drets sobre els tres molins que hi havia al costat del rec de la 
Resclosella, proper al riu Llobregat, en el terme de Monistrol de Montserrat, protestant 
del fet de que Guillem de Riusec volgués aixecar un altre molí en el mateix indret. 
Prosseguint amb el plet entaulat, Guillem de Riusec, Guillem de Maians i Pere Batlle 
van nomenar mediador a Bernat de Mataró, el qual va decretar el 21 de febrer de 1209 
que Guillem de Riusec tenia dret a aixecar un nou molí al costat de la riera de la 
Resclosella. 
  El 18 de febrer de 1232, Berenguer, prior del monestir de Montserrat, va fer 
establiment a Ponç de Monistrol, a la seva esposa Guillema i al seu fill, de tots els drets 
que tenia sobre un tros de terra, on podia edificar-s’hi un molí fariner, al costat de la 
riera de la Resclosella. 
  Pere de Bac, prior de Montserrat, cedí a Guillem de Riusec en emfiteusi i ratificà el 10 
de juliol de 1273 la propietat de diverses terres, entre elles algunes hortives del terme de 
Monistrol de Montserrat. Sabem que l’any 1280 prosseguia el litigi de Guillem de 
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Riusec i Guillem de Maians sobre l’ús de les aigües de la Resclosella, de manera que el 
primer dels esmentats va aconseguir que el procurador Joan de Salvatella li concedís el 
dret de construir un molí i d’utilitzar les aigües de la riera. En aquell acte, del 20 
d’octubre de 1280, el prior va perdonar-li al Riusec el pagament del delme i de la tasca 
que tenia imposada sobre diferents terres que posseïa al lloc anomenat l’Illa de la 
Resclosella. Aquella heretat fronterejava per orient amb les terres de Ponç de Na Gaia, 
per la banda de migdia amb les ribes de la riera de la Resclosella, per cerç ho feia amb 
les cases del Riusec i per occident amb el caprec i la font de la Resclosella. La 
ratificació d’aquella donació va produir-se el 15 de setembre de 1281, quan el Salvatella  
“confirmó que pudiesse tener Guillem de Riusec un molino en el lugar dicho 
Resclosella con la facultad de tomar la agua en el lugar donde fluye y mana”. 
  El prior Ponç de Balsareny concedí en emfiteusi el 2 de juliol de 1287 a Pere Batlle, 
veí de Monistrol de Montserrat, el dret de construir un  molí a la vora del riu Llobregat, 
“desde el arroyo dicho Desguachs hasta el arroyo dicho de Espelunca que corria ante el 
manso Espelunca, abdicandose de poder dar la facultad de poder hacer otros molinos en 
dicho terreno”. El mateix prior concedí, l’1 de setembre del mateix any, al moliner 
Romeu i la seva esposa Oliva, “el molino que tenia y possehia el monasterio en el rio de 
Llobregat, baxo la villa de Monistrol, eo la facultad de tomar la agua con sus 
aqueductos y resclosas”. 
  El dia 23 de gener de 1295, Bernat Salvador, prior de Montserrat, concedí de nou en 
emfiteusi a Guillem de Riusec, que estava casat amb Maria, els dos molins que posseïa 
a la vila de Monistrol de Montserrat, “con agua para regar”. Pocs anys més tard, 
concretament el 21 de maig de 1309, el seu fill Bernat de Riusec va signar capítols 
matrimonials amb Sibil·la de Castellbell, filla de Berenguer i de Berenguera, castlans 
del castell de Castellbell. 
 
Els Riusec i els Cordelles 

 
Els Riusec seguien en possessió del molí vulgarment dit del Prior, com ho llegim en un 
document del 3 d’abril de 1551, quan Bernat de Riusec va ser cridat a capbrevar la 
propietat dels molins amb la facultat d’utilitzar les aigües corresponents. El procurador 
de Montserrat Joan d’Onya va obligar Bernat de Riusec i el seu fill Pere a fer la 
declaració davant de Martí Joan Franquesa, notari d’Igualada i de la cúria de 
Montserrat: 
 

“Fem manament a nen Bernat Riusec y Pere Riusec de la present vila de 
Monistrol; que attés y considerat que lo dit Bernat Riusech en la confessió e 
manifestacio per ell mitgensant furament feta en lo capbreu nou de dita vila de 
Monistrol á cinch dies del mes de agost del any 1547 e hage confessat y 
capbrevat, que té un moli fariner situat en dita vila, que fou de dit monastir, 
vulgarment anomenat lo moli del senyor prior, diu que li va establir l’abat Garcia 
de Cisneros, sense presentar el document, e confessà que en dit moli havie de 
moldre franch de moltura e sens dret ningu tots los blats que a obs de dit monastir 
se aporten a moldre en la present vila. E, attés mes avant que los dits Riusechs, 
pare y fill, essent los fet manament sobre açó per lo reverent frare Pere de Medina, 
les hores procurador general de dit monestir, a dos dias del mes de janer del any 
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1550, comparegueren lo mateix dia devant lo molt reverent señor frare Miquel 
Torner, abbat de dit monestir de Montserrat, en les cases de la Sala de dita vila 
personalment atrobat. E responent a dit manament en effecte digueren e 
confessaren al dit molt reverent señor abbat, que ells tenien lo dit moli del señor 
prior, penyora per trenta nou liures, e que tots temps quel vulle cobrar dit 
monastir, ho pot fer, restituhintli les dites trenta nou liures, o ells lo poden rettre e 
tornar; Empero que en qualsevol de dits casos lo han de tornar rehedificat y 
molent com estava; lo que ara no fa, perque ells ho han deixat dirruhir”.  

 
  Els Riusec no tenien els títols de propietat del molí i en no poder demostrar-ho van ser 
castigats amb una penyora de trenta nou lliures. El procurador els obligà a presentar els 
títols en tres dies i que reedifiquessin el molí per a restituir-lo al monestir. Pere Riusec 
va ser arrestat en la seva pròpia casa fins que pagués el deute, ja que el seu pare era molt 
vell, i va reiterar al representant del monestir que era impossible la presentació dels 
documents, després d’haver-los cercat infructuosament amb molta diligència. El Riusec 
també digué que ells anaven a moldre a l’altra molí de la vila, demanà que li fos 
restituïda la penyora i es comprometé a reconstruir el molí, de manera que van ser 
perdonats. 
  Segons un dels documents inclosos en el plet que mantenien els membres del monestir 
de Montserrat contra Joan Coll i Vacarisses, per la possessió de totes les aigües de 
Monistrol de Montserrat, el senyor Francesc Augirot, procurador de Joan Coll, digué el 
22 de juliol de 1754 que els documents antics no parlen dels drets de les aigües de 
Monistrol de Montserrat,  
 

“tampoco le favorece la donación que hicieron Bertrando de Castrobello y 
Montserrat de Castrobello á la iglesia de Santa Maria de Montserrate y su 
convento, de toda la resclosa y presa de las aguas que se tomava del rio Llobregat, 
porque no consta que dichos tuviesen dominio alguno de las aguas del rio 
Llobregat para poder transferirlo al monasterio de Montserrat y lo mismo digo en 
quanto á la donacion que hicieron Ramon de Castelleto y su consorte, señores del 
castillo de Castellvell, a mas que el rio Llobregat no estava incluso en las 
confrontaciones de la montaña de que hicieron donación los serenissimos señores 
condes de Barcelona, lo que sirve también para rechazar algunas concesiones em 
emphiteusim que supone la adversante haverse echo por el monasterio de 
Montserrate”. 

 
En el mateix plet, Pau Castell, notari  d’Esparreguera, esmenta un llibre enquadernat en 
pergamí “cum sui Baga y Bota cooperto intitulato Llibre de Cort de la Vila de Monistrol 
de Monserrat”, de 260 folis, començat el 5 gener 1576 i acabat el 15 abril 1586, 
”recondito et custodito in scribania publica dicta villa Monistrolli”. Copiant dels folis 
203 al 206, diu el notari que el 25 de maig de 1583 els senyors Miquel Galí, Maties 
Plana, Joan Coll, Pere Cordelles, Joan Sala, Bernat Riusec, Antoni Pont, Bernat Aguilar, 
Francesc Nicolau i altres propietaris d’horts de la vila de Monistrol de Montserrat es van 
queixar a Jaume Forner, prior major de Montserrat, que actuava en nom de l’absent abat 
Andrés de Santiago, de les prerrogatives que tenien la senyora Àngela Formigó, vídua 
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de Pere Montfaí, àlies Formigó, i el seu fill Pere, per a utilitzar les aigües de la font de la 
Resclosella “y ara la font Major”, per a regar els seus horts a l’horta Hivernal.8 
  Hi ha molta bibliografia sobre els usos de les aigües per part dels pagesos del terme 
municipal de Monistrol de Montserrat, de manera que avui ens limitarem a parlar de la 
seva relació amb les terres del veí terme de Castellbell i el Vilar. Seria força complex 
esbrinar quan van començar els pagesos de Monistrol de Montserrat a treballar aquelles 
terres, però les notícies que proporcionen els capbreus ens permeten recular força temps. 
Veiem-ne un exemple. 
  Tot seguit veurem com el monistrolenc Pere Cordelles posseïa l’any 1534 tres peces de 
terra a la partida del Verdal, és a dir a la cinglera del capdamunt de les cases del barri de 
la Bauma, i justificà la propietat de la primera d’elles dient que era hereu del seu avi 
Joan Cordelles, que va fer testament el 20 de novembre de 1500. Aquest Joan era fill de 
Mateu Cordelles, el qual va testà a Vila-rodona el 7 d’agost de 1443, i aquest era el fill 
hereu de Guillem Cordelles, que va comprar aquella peça de terra del Verdal al 
monistrolenc Berenguer Bertran el 19 de març de 1318, en un acte que fou ratificat per 
Sibil·la de Castellet, castlana major, i Berenguer i Guillem de Castellbell, els altres dos 
castlans del castell de Castellbell. D’aquesta manera, sabem que a la primeria del segle 
XIV el monistrolenc Berenguer Bertran ja conreava o feia conrear terres a Castellbell i 
el Vilar. 
 
Propietaris monistrolencs segons el capbreu de Castellbell i el Vilar de l’any 1534 

 
El capbreu de l’any 1534 fou redactat per Jaume Honorat Franquesa, notari d’Igualada, i 
aquella declaració dels propietaris fou ordenada fer per Elisabet Joana Marcel, àlies de 
Camporrells, muller de Lluís de Boixadors, senyors de Castellbell, la qual actuava com 
a usufructuària del seu primer marit, Berenguer Francesc de Maçanet i Sarroca, baró de 
Castellbell.9 Les declaracions van fer-les els monistrolencs entre el 13 de febrer i el 6 de 
març de 1534. A la següent relació, donem el nom del propietari, el seu ofici, els noms 
de les peces de terra que posseeix i, quan s’escau, la seva extensió. 
 
Pere Cordelles, pagès. 
  Peça al Verdal, de cinc jornals. 
  Peça al Verdal, de sis jornals. 
  Peça al Verdal, de set jornals. 
 
Pere Joan Alavedra, pagès, i Joana. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
  Peça als Angles, de quatre a cinc jornals. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
 
Sebastià Miquel, pagès, i Elionor de Cuireteres. 
                                                 
8 ACA. Reial Patrimoni. Batllia. Processos Moderns,  1744, núm. 1, Dd. 
9 ACA. Diversos. Can Falguera, lligall 8. El llibre que consultem és una còpia feta per Antoni Tomàs 
Texidor, notari de la mateixa vila d’Igualada, el dia 6 de maig de 1579. Hi ha un altre exemplar al fons de 
Protocols Notarials d’Igualada, volum 1010: “Capbreu de les Rendes de Castell Bell fet en poder de 
Jaume Honorat Franquesa en lo any 1534 y á 13 de febrer de dit any”. 
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  Peça al Tortuguer, de cinc jornals. 
  Peça a la Manresana, de sis a set jornals. 
 
Joan Altimir, ferrer. 
  Peça a la Manresana, de tres jornals. 
  Peça a Rocarubí, de quatre jornals. 
  Peça a la Manresana, de quatre jornals. 
  Peça a Rocarubí, de vuit jornals. 
 
Miquel Carles Amat. 
  Peça al Tortuguer, de dos jornals. 
 
Joan Ilari, sabater. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
  Peça als Angles, de dos jornals. 
 
Miquel Figuerola, fuster, i Magdalena Barones. 
  Peça al Verdal, de tres jornals. 
 
Joan Coll, paraire. 
  Peça al Verdal, de quatre jornals. 
 
Pere Amat. 
  Peça als Angles, d’un jornal. 
 
Pere Vilar, àlies Formigó. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
  Peça als Angles. 
  Peça a les Moragues, de quatre jornals. 
 
Antoni Pont i Joana Pujol. 
  Peça a les Obagues, d’un jornal. 
  Peça als Angles, d’un jornal i mig. 
 
Pere de Montfaí. 
  Peça a la Manresana, de vint-i-cinc a trenta jornals. 
 
Joan Tàpies i Caterina Planes. 
  Peça a Rocarubí, de cinc jornals. 
  Peça al Tortuguer, de cinc jornals. 
 
Bernat de Riusec. 
  La meitat del mas de Bellsolà. 
 
Pacià Aguilar. 
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  Peça a la Rodeta, de set a vuit jornals. 
 
Francesc Cordelles. 
  Peça als Angles, de dotze a quinze jornals. 
  Peça al Coll de Romaní, de vuit jornals. 
  Peça al Bellsolà, on solia estar l’era del mas Bellsolà. 
 
Jaume Texidor. 
  Mas Molner. 
  Peça als Angles, de tres a quatre jornals. 
  Peça al Bellsolà, d’un jornal. 
 
Pere Ramon. 
  Peça al Tortuguer, de tres jornals. 
  Peça al Verdal, de dos jornals. 
  Peça a les Planes de les Pedregoses, de sis a set jornals. 
 
Pere Tria, àlies Tomàs. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
 
Eulàlia de Montfaí, esposa d’Antoni Plaià, paraire. 
  Peça als Angles, d’un jornal. 
 
Pere Alavedra. 
  Peça al Bellsolà, de quinze jornals. 
 
Antoni Formigó i Salvadora Llorens. 
  Peça al Bellsolà, de quinze jornals. 
  Peça als Angles. 
 
Pere Alavedra, curador d’Agnès Figueres. 
  Peça al Coll de Romaní. 
 
Joan Alavedra. 
  Peça al Verdal, abans les Peçoles, de quatre a cinc jornals. 
 
Joana Raynan, esposa de Rafel Casanova. 
  Peça a les Peçoles, ara el Verdal, de quatre a cinc jornals. 
 
Antoni Tria, àlies Tomàs. 
  Peça al Verdal, de vint jornals. 
  Peça al Verdal, de quatre jornals. 
 
Jaume Ferrer, àlies Manoller. 
  Peça al Bellsolà, de tres jornals. 
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Violant Coll, esposa d’Andreu Vacarisses. 
  Peça al Bellsolà, de dotze jornals. 
 
Agnès Manoller, esposa de Bernat Janer. 
  Peça al Bellsolà, de sis jornals. 
 
Margarida, esposa de Pacià Aimeric. 
  Peça al Bellsolà, d’un jornal i mig. 
 
Caterina Cuireteres, esposa de Bartomeu Sort. 
  Peça al Bellsolà. 
 
Pere Sort. 
  Peça al Bellsolà, de dos jornals i mig. 
 
Bernat Oliva, sastre. 
  Peça al Bellsolà, de vuit jornals. 
 
Esteve Puig, sastre, en nom de Pere Benet Manoller. 
  Peça al Angles, de set a vuit jornals. 
 
Bartomeu Forroll. 
  Peça a la Manresana, de quatre jornals. 
 
Jaume Gomar i la seva esposa Joana Padró, àlies Gall, del Vilar. 
  Peça a les Moragues. 
 
Caterina, esposa de Pere Rius. 
  Peça al Verdal, de cinc a sis jornals. 
 
Antoni Roca, boter, i Angelina Llorens. 
  Peça al Bellsolà, de quatre jornals. 
  Peça al Bellsolà, de quatre jornals. 
 
Els jurats de la vila de Monistrol de Montserrat van declarar el 6 de març de 1534 la 
propietat del molí que tenien al terme de Castellbell i el Vilar: 
 

“Los honorables en Joan Tapies e Pere Ramon, jurats lany present e corrent de la 
vila de Monistrol de Monserrat, ensemps ab en Miquel Amat per ara absent, 
constituit personalment en lo castell de Castelbell, minjançant jurament per ells en 
dits noms prestat a nostre señor y als sants quatre evangelis per les lurs mans 
corporalment tocats, en presencia de mi dit e devall escrit notari e en presencia 
encara del venerable mossen Miguel Cordelles prevere rector de les parroquials 
esglesies de Monistrol de Montserrat y de Sant Vicenç de Castelbell, e den Pere 
Joan Aravedre, de la dita vila de Monistrol, y den Joan Comesveyes, del mas de 
les Comesveyes, de la parroquia de la verge Maria del Vilar, del terme de 
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Castelbell., testimonis en aquestes coses demanats y assumits, confessaren y 
regonegueren a la dita noble señora dona Elisabet Joana de Boxadors alli present, 
la qual en primeres nupcies fonch muller del magnifich mossen Berenguer 
Francesc Çarrocha quondam, señor del dit castell de Castelbell, que la dita 
universitat te per titol de establiment devall mencionador en lo rieral del riu de 
Lobregat, ço es del pont de Castelbell fins al torrent del Tortuguer e del dit pont a 
laltra part fins al terme de Monistrol, te comprat de inmemorial temps ensa per fer 
o construir molins, com de fet la dita universitat y constrohi de nou un moli 
fariner, lo qual moli ab son casal rech y resclosa de aquell y ab facultat si 
manaster sera y a la dita universitat sera ben vist de mudar aquell en lo dit lloc o 
de nou constroir axi moli o molins farines, com drapes de abis fins en alt.  
  E que lo dit moli e rieral te la dita universitat de Monistrol per lo dit señor de 
Castelbell e sots señoria y alou de aquell a sens de sinch sous moneda 
barchinonina quiscun any pagadors y axi lo paguen en lo dia o festa de Nadal de 
nostre señor. E de aso produhiren un contracte de establiment e facultat de les 
dites coses y empriu fet per lo honorable mossen Miquel Çarrocha àlias Maçanet, 
señor de Castelbell, fet a la universitat de Monistrol, lo qual fonch rebut e 
testificat per lo discret mossen Pere Oliver, prevere vicari eleshores regent la 
scrivania publica de la esglesia de Monistrol de Monserrat, a sinch dies del mes de 
abril del any de la nativitat de nostre señor MDVI, lo qual stabliment esta 
continuat en un manual de la dita escrivania publica de la esglesia de Monistrol, 
del qual es estada feta fe per lo venerable mossen Miquel Cordelles, rector e vicari 
de la dita esglesia de Monistrol, de quibus es actum in dicto castro de Castro 
Pulchro die veneris sexta mensis martii anno a nativitatis domini MDXXXIIII 
presentibus testibus predictos ab hors specialiter assumpti prout superius 
continetur”. 

 
Els pagesos monistrolencs de l’any 1759 

 
El capbreu corresponen a l’any 1759, fou començat els darrers dies de l’any 1758, quan 
els notaris iniciaven els seus protocols, és a dir a partir del dia de Nadal, i en aquest  cas 
fou redactat per Josep Enrich, notari de Manresa. Obligades per Josep Amat i Junyent, 
marquès de Castellbell, en aquesta ocasió, els propietaris monistrolencs fan fer les seves 
declaracions entre el dia 14 de gener i el 15 de març de 1759.10 
 
Cebrià Simó, pagès. 
  Peça al Verdal, de deu jornals, amb un pou de glaç. 
 
Margarida, vídua de Francesc Gibert, i el fill Francesc Gibert, paraire. 
  Peça al Clot de la Noguera, de setanta jornals, amb casa on viu el masover. És la casa 
de la Bauma, de l’antiga heretat del mas Gall, que va donar nom al barri homònim. 
  Peça al Verdal, de deu jornals. 
  Peça a Merà, de cinc jornals. 
  Peça a Rocarubí o la Peça Nova, de dotze jornals. 

                                                 
10 ACA, Diversos, Can Falguera, lligall 8.  
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Pau Maimó, pagès, i la seva esposa Marianna Costa. 
  Peça al Verdal, de sis jornals. 
 
Magdalena, vídua de Josep Singla, paraire. 
  Mas Canyelles, on viu un masover. 
  Peça a la Beguda, de set jornals, amb caseta novament edificada, on viu un masover. 
  Peça als Angles, de dotze jornals, de pertinences de l’antic mas dels Angles. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
  Peça a la Manresana, de trenta jornals. 
  Peça a la Manresana, de tres jornals. 
  Peça a la Manresana, de vint jornals. 
  Peça al Bellsolà, de dotze jornals, de pertinences de la peça del mas Molner. 
  Peça al Bellsolà, de dotze jornals. 
  Peça als Angles, de set jornals. 
  Peça al Tortuguer, de cinc jornals. 
  Peça al Coll de Romaní, de dos jornals. 
  Peça a la Manresana, de quatre jornals. 
  Peça al Campet de la Beguda, de dues quarteres, situat en part al terme de Sant Vicenç 
de Castellet. 
  Herbes del mas Plaià. 
 
Jaume Carner, pagès. 
  Peça al Verdal, de quatre jornals. 
 
Silvestre Alavedra, pagès. 
  Peça al costat de les terres del mas Abadals, de deu jornals. 
 
Jaume Janer, pagès. 
  Peça al Tortuguer, de quatre jornals. 
 
Pere Enrich, pagès. 
  Peça al Bellsolà, de cinc jornals. 
 
Valentí Prat, pagès. 
  Peça als Angles, de dos jornals. 
 
Domènec Miranda, paraire. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
 
Margarida, vídua de Gabriel Anton, pagès, i el fill Carles Anton. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
 
Fèlix Formigó, àlies Montfaí, pagès. 
  Peça al Bellsolà, de divuit jornals. 
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Josep Tàpias, pagès. 
  Peça al Bellsolà, de dos jornals. 
 
Antoni Suares i Baus, pagès. 
  Peça al Tortuguer, de dos jornals. 
 
Jacint Viladoms, pagès de la quadra de Vilamarics. 
  Tros de terra a la Raureda, de sis jornals, de pertinences de la peça de quinze jornals 
del moliner Joan Alsina, del molí de l’Alzina. 
 
Pere Josep Estatuet i Reynalt, pagès. 
  Peça al Coll de Romaní, de quatre jornals i mig. 
 
Pau Tomàs, pagès. 
  Peça al Coll de Romaní, d’un jornal i mig. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
 
Josep Llorens, paraire, la seva esposa Caterina Font i el seu fill, Pere Llorens i Font. 
  Peça al Bellsolà o al Tortuguer, d’un jornal i mig. 
  Peça al Bellsolà, de nou jornals. 
 
Simó Portas, pagès. 
  Peça al Tortuguer, de tres jornals. 
 
Jaume Torres i Baus, pagès. 
  Peça al Tortuguer, de dos jornals. 
 
Francesca, vídua de Jaume Augeret, pagès, el fill Francesc Augeret, fill seu, i el nét 
Damià Augeret. 
  Peça al Bellsolà, de quatre jornals. 
 
Joan Sort, pagès. 
  Peça als Angles, d’un jornal i mig. 
  Peça als Angles, d’un jornal i mig. 
 
Francesc Prat, procurador de Marià Elias, negociant de Barcelona. 
  Peça a la Plana, de cinc jornals, de pertinences del mas Trullars, àlies Genovés. 
 
Jaume Vivas, pagès. 
  Peça a Rocarubí, de dos jornals. 
  Peça a Rocarubí, de deu jornals. 
  Tros de terra a la Peça Nova, de dos quartans i mig. 
 
Maria Rosa, vídua de Miquel Viladoms, pagès, i el fill Mateu Viladoms. 
  Peça a la Manresana, de vuit jornals, amb tàpies d’una casa derruïda. 
  Peça a la Manresana, de dos jornals. 
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Francesc Llobet, pagès. 
  Peça als Angles, de dos jornals. 
  Peça a Merà, de dotze jornals. 
 
Josep Boxeda, pagès, i la seva esposa Caterina Pujol. 
  Peça a Coll de Romaní, de quatre jornals. 
 
Joan Moliner, pagès. 
  Peça a Merà, abans el Bosc del mas Marc i avui anomenada la peça de l’Estarrós, amb 
casa nova, no del tot acabada. 
 
Dídac Amat i Carles, prevere, i Antoni Amat i Carles, doctor en medicina, germans. 
  Mas Bellsolà, on viu el masover. 
  Maset o mas Coll, a la partida del Bellsolà, on viu un masover. 
 
El mas Abadals i el túnel del Bugunyà 

 
Clourem aquesta relació dient que el 22 de gener de 1759 va fer la seva declaració el 
senyor Josep Puig, pagès del mas Abadals de Castellbell i el Vilar, el qual confessà que 
a més de ser propietari d’aquell mas i de les terres del seu aglevat el mas de la Figuera, 
posseïa les peces de terra següents: 
   
Peça al Coll de Romaní, de nou jornals, compartida amb d’altres veïnes de propietaris 
monistrolencs. 
  Peça als Angles, de set jornals, compartida amb d’altres veïnes de propietaris 
monistrolencs. 
  Peça als Angles, de quinze jornals. 
  Peça al Bellsolà, de sis jornals. 
  Peça a la Manresana, de deu jornals, amb casa novament edificada, amb permís 
demanat l’any 1757, on viu un masover. 
  Peça als Angles, de cinc jornals: “Item diuhen, y manifestan ells dits confessants, que 
tenen y posseheixen tota aquella altre pessa de terra, part de oliveras plantada, part 
campa y part herma, de tinguda de cinch jornals de llaurò de bous, poch mes, o manco, 
situada en lo dit terme de Castellbell, en la partida dita las Anglas, en la qual hi ha una 
caseta edificada, ahont son masover fa sa continua residencia y habitacio. Termena dita 
pessa de terra y caseta a sol ixent ab la resclosa del molí de dita vila de Monistrol, a 
mitgdia ab honors de dits confessants que baix manifestaràn part, y part ab lo riu 
Llobregat, so es baix de la paret del molí en avall, a ponent ab las honors de ells dits 
confesants dalt manifestats un marge mitjensant; y a tremuntana part ab ditas honors de 
dits confessants un aregall mediant y part ab dita resclosa de dit molí”. 
  Peça als Angles, de quatre jornals. 
  Peça als Angles, de tres jornals. 
 
Aquelles terres les havien anat comprant els amos del mas Abadals a partir de l’any 
1752, creant diversos censals, de manera que van endeutar-se molt amb els banquers de 
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l’època, que eren el rector de Sant Vicenç de Castellbell i la comunitat de preveres de 
Monistrol de Montserrat. 
  La pubilla del mas, Francesca Puig dels Abadals es va casar l’any 1812 amb el 
terrassenc Francesc Buguñà i Mitjans, donant pas a una nova nissaga de propietaris, la 
qual va deixar el seu cognom al túnel de la carretera que de Monistrol de Montserrat 
condueix a Castellbell i el Vilar i a Manresa. 
  Els industrials Narcís Roca i Armengol i Francesc Llubià i Portas, després de fer anar 
la fàbrica de can Bros a Martorell van adquirir l’any 1858 el Molí dels Batans de 
Monistrol de Montserrat per a fer-hi una fàbrica i aquell mateix any els Buguñà van 
vendre a Narcis Roca i a Francesc Llubià les terres necessàries per aixecar les fàbriques 
de filats i teixits de cotó de la Bauma, que entrarien en funcionament l’any 1861. 
  Seguim amb la notícies de l’any 1858, quan Salvador Simó i Cascante, veí de 
Monistrol de Montserrat, va vendre el dia 25 d’octubre al seu germà Francesc la partida 
de terra de Merà, de 12 jornals de llaurada, equivalents a tres hectàrees, trenta-cinc 
àrees, vint-i-nou centiàrees i noranta-quatre decímetres quadrats.  
  Francesc Simó i Cascante va dividir aquella terra en vint-i-dues parcel·les i les anà 
venent entre els anys 1862 i 1877, donant pas així a la construcció dels habitatges del 
barri de la Bauma, fins el 6 d’octubre de 1883, data en la que va vendre aquella 
propietat a Feliu Alter i Sala. La seva vídua, Maria Grau i Ribera i el seu fill Francesc 
Alter i Grau van ser els que van vendre-la a Francesc Buguñà i Viladoms el 17 de gener 
de 1898.11  
  El 30 de desembre de l’any 1908 el mateix Francesc Buguñà comprà a Justa Cascante i 
Salvadó, aleshores veïna de Ripoll, les restants finques de la contrada, és a dir les de la 
part que quedava entre el riu Llobregat i la carretera que de l’estació del Nord de 
Castellbell i el Vilar, impròpiament dita de Monistrol de Montserrat, anava al monestir 
de Montserrat, les quals eren conegudes com les terres del Maimó o de la Bauma. 
  Així fou com es constituí el barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar. 
 

Himne Monistrolenc 

Alfons Garcia 

 

Al nostre Arxiu Municipal es conserva un diari antic de la nostra vila. La publicació que 
es deia Ressorgiment, i el seu subtítol era : Periòdic mesal portaveu de Monistrol i 
Comarca, es va començar a publicar el 1917. És en el número 66, després de set anys 
d’activitat, a l’edició del 23 de Juliol de1923 en la seva pàgina quarta, es va publicar 
l’Himne Monistrolenc que vull donar a conèixer a tots els nostres lectors. El motiu és 
ben clar atès que en el present any (2013) els monistrolencs celebrem els 100 anys de la 
fundació del primer Orfeó Monistrolenc. I per tant, donada l’efemèride, vull fer-li un 
homenatge a aquesta institució social de la nostra vila amb tanta tradició. Els autors de 
                                                 
11 VALLS I PUEYO, Joan. “Un barri i tres colònies industrials: Castellbell i el Vilar, Bages”, dins 
Habitatge obrer i colònies industrials a la península Ibèrica, Terrassa, 2008, pp. 147-152. 
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l’himne són personatges monistrolencs coneguts i, a més, l’Orfeó neix en un moment 
històric i social important per la nostra vila. Per gaudi de tots els monistrolencs, 
presento la fotografia del Himne en el document publicat.  

( fotos de “Tomainstant” de Monistrol de Montserrat)  

 

La transcripció literal del text de l’Himne diu:  
Himne Monistrolenc 
Lletra del Dr. Remigi Juncà  
Música d’Enric Miquel Riera 
 
Son Joiell de la patria Catalana que tenim per doser el Monserrat nostre terra es 

encisera i es galana i escut de la santa llibertat.  

 

Han caigut les cadenes d’esclavatge i altres temps de progres van arrivant que aquest 

cel tan pur es bella imatge del amor que ens empeny camí endevant.  

 

Mostres cants son com himnes de victoria que les serres omplenen i l’espai volem 

ardits, per Monistrol la glòria que nostra fe i valor no rendirán ja mai no rendirán ja 

mai.  
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Nostre esprit s’ha fet fort i el seny el guia.  

 

Ni un pas enrera els enemics veuràn.  

 

Sia eixa terra sempre ferma i pia nostra es l’aubada dels jorns que vindràn.  

Nostre esperit s’ha fet fort i el seny el guia .  

 

Ni un pas enrera els enemics veuràn.  

 

Sia eixa terra sempre ferma i pia nostra es l’aubada dels jorns que vindràn. 
 
Monistrol 1923  
 

Ressenya de la història de l’OrfeóRessenya de la història de l’OrfeóRessenya de la història de l’OrfeóRessenya de la història de l’Orfeó 

El primer Orfeó Monistrolenc neix, segons expliquen alguns vilatans consultats, del 
grup de vilatans que feien els cants de la Passió per pasqua els quals estaven ben arrelats 
tot formant part de la tradició de la nostra vila. Els cants lligats a la Parròquia van 
impulsar que mossèn Barberà formés l’Orfeó al 1913.Ell el dirigia ajudat per l’Adolf 
Calonge qui era un bon pianista de la nostra vila. Ja tenien uns estatuts com a entitat 
cultural el 1914. Tanmateix, a la mort de mossèn Barberà a l’any 1918, el grup es va 
anar desmembrant.  

Temps després, cap als anys 50 de la passada centúria, es va refer l’Orfeó tot 
conformant-lo vilatans entusiasmats que volien recuperar aquesta tradició. El seu 
director fou Josep Clement qui ocupà aquest càrrec fins a la desaparició de l’entitat el 
1960.  
Finalment, per tercer cop, es va donar embranzida de nou a l’orfeó creant una nova 
entitat ara ja, no com entitat eclesiàstica, sinó independent amb estatuts propis i que té, 
actualment, una trajectòria de més de vint anys. Fou al 1989 que es va constituir l’entitat 
actual de cantaires del nostre Orfeó. Els mateixos vilatans l’han anat renovant amb 
conciutadans tant del poble com de nouvinguts establerts a la nostra vila. Segueixen en 
actiu alguns membres que varen ser-ne els fundadors, tots ells ens poden explicar la 
història d’aquesta última etapa de l’Orfeó tant consolidat i arrelat a Monistrol. 
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