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Editorial  

 

Seguim endavant i observem el pas del temps. Deixem endarrere l’estiu i al començar el 

curs i les noves il·lusions que esdevenien un pensament prenen forma lentament. 

Esperem poder fer partícips a tothom qui vulgui ser-hi present i, certament, reconforta 

veure quin interès suscita cada una de les pedres del nostre Monistrol. Les Jornades 

Europees de Patrimoni han finalitzat un any més i les expectatives s’han complert 

satisfactòriament en veure com, una altra vegada, Monistrol tornava a ser d’interès no 

sols pels veïns sinó, que també, motivàvem la vinguda de gent de fora de la vila. Si a 

cada passa que fem sumem forces podrem seguir endavant i millorar fins a punts 

insospitats. Només posant pedra sobre pedra podrem construir i, sols així, podrem 

seguir avançant.  

 

   Oriol Puig Morros 
  Regidor de Cultura 

 
Notícies 

 

Coia Valls presenta la novel·la “Les torres del cel” a Can Gibert  

 
Jordi Giralt Gutiérrez 

(text i fotografia) 

 
La guanyadora d'un Néstor Lujan de novel·la històrica, l'escriptora i actriu reusenca 

Coia Valls, va presentar el passat dia 28 de juny la seva darrera obra literària: Les torres 
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del cel. L’acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel 

Rodríguez i el responsable de l'arxiu municipal, Joan Xavier Quintana.  

Després d’un llarg període de temps, Valls va retornar a Monistrol de Montserrat. La 

seva anterior estada al municipi va ser durant el procés de recerca documental previ a 

l'escriptura d'aquest nou relat històric.  

Malgrat el poc temps que porta l’obra a la venda a les llibreries Les torres del cel (març 

2013), tot fa presagiar que es convertirà en un gran “supervendes” de la literatura 

històrica catalana ja que ha rebut unes crítiques immillorables per part dels mitjans 

especialitzats.   

El relat s’endinsa en els orígens de l'actual abadia benedictina de Montserrat i pren com 

a referència les dades que figuren als arxius històrics en relació a la missió que l'Abat 

Oliba va encomanar, a principis del segle XII, a un monjo de Ripoll de crear un nou 

cenobi a la muntanya de Montserrat amb l'objectiu controlar el llavors potent monestir 

de Santa Cecília.  

Amb aquest punt de partida, 

l'escriptora reusenca deixa de banda 

la llegenda sobre la troballa de la 

Moreneta i construeix un relat literari 

ben tramat i versemblant a través de 

la figura dels tres monjos decidits a donar compliment a la missió que els ha estat 

encomanada pel seu Abat. Cada un d'ells, amb una manera diferent d'entendre la 

religiositat i la jerarquia eclesiàstica, donen forma a l'argument d'aquesta novel·la que 

compta amb un quart personatge clau: un ermità que viu la seva solitud al bell mig de la 

muntanya, al final d'una vida plena de guerres i batalles a l'Orient. 

Al marge del relat basat en la recerca històrica, Coia Valls també pretén fer un 

homenatge a la muntanya com espai físic així com a la seva màgia, misticisme i energia 

que l'autora considera que han estat clau "perquè Montserrat sigui el referent que ha 

acabat sent".  

La presentació va registrar força assistència de públic que, a la seva finalització, va 

poder participar en un col·loqui amb l’autora dirigint-li preguntes relacionades amb la 
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gènesi de la novel·la, sobre els aspectes històrics de la fundació del monestir, les 

característiques dels personatges i l’estil literari escollit per elaborar l’obra.  

A la conclusió de l’acte es va servir un petit refrigeri que va permetre mantenir una 

conversa més personal per part dels presents amb Coia Valls que molt amablement va 

signar i dedicar exemplars de Les torres del cel.  

Vull aprofitar l’avinentesa per recomanar la lectura de Les torres del cel que de ben 

segur no us ha de decebre.  

 

Ingressa un nou llibre a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu 

 
Montserrat. Juliol de 1936. 

Mireia Vives Puig 

 

El dia que ell llibre que duu aquest títol va arribar a les meves mans, jo no en coneixia 

pas l’autor ni hauria pogut endevinar amb el dibuix de la portada (un milicià en primer 

pla i la muntanya de Montserrat al rerefons) que qui havia escrit el text va ésser monjo 

del monestir de Montserrat. 

Mn. Narcís Xifra i Riera va ingressar al 

monestir l’any 1920, quan era tan sols 

un infant de quasi nou anys, procedent 

de Girona, la seva ciutat nadiua, en va 

haver de sortir per primera vegada el dia 

27 de juliol de 1936 i no hi tornà fins 

l’octubre de 1947. 

Montserrat. Juliol de 1936 s’acaba 

d’incorporar a l’Arxiu Municipal de 

Monistrol de Montserrat i us 

preguntareu: per què us puc dir que val 

moltíssim la pena llegir el llibre de Mn. 

Xifra? 

En primer lloc, us ho puc dir perquè la 
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seva lectura em va atrapar des del primer moment gràcies a l’estil culte i alhora 

senzillament humà de Mn. Xifra, a través d’un llenguatge precís que aconsegueix 

descriure amb detall no només allò material sinó sobretot l’intangible profund de les 

persones i del context històric que n’és la seva causa. Aquest llibre ens ofereix una visió 

personal sense deixar de ser un enfocament complert, rigorós i objectiu; és sorprenent la 

capacitat d’anàlisi de Mn. Xifra i la manera com qüestiona i respon ell mateix les 

incògnites, els dubtes, les sospites i les reflexions que va generar aquest capítol complex 

de la nostra història recent.  

També us ho dic perquè els fets viscuts el juliol de 1936 arreu de Catalunya tenen d’una 

banda un vessant comú i, d’altra banda, en cada indret s’hi va manifestar la seva 

particularitat. Els ciutadans de la vil·la de Monistrol, talment com en altres pobles i 

ciutats del nostre país, van esdevenir durant aquells dies de juliol, i els successius, 

víctimes d’uns episodis dramàtics la naturalesa i transcendència dels quals encara són 

objecte d’una profunda controvèrsia. Montserrat. Juliol de 1936 ingressa a la biblioteca 

auxiliar de l’Arxiu Municipal, car la història del monestir en aquells dies fatídics del mil 

nou-cents trenta-sis es troba vinculada a la de Monistrol de Montserrat i, evidentment, a 

la història de Catalunya.  

El llibre ens explica de quina manera els delegats de la Generalitat de Catalunya, Soler i 

Pla en un primer moment i Puig i Ferrater pocs dies després, van intervenir activament i 

diplomàtica per salvar literalment el monestir de ser incendiat i ocupat, com els monjos 

benedictins es van veure forçats per les circumstàncies a fugir del monestir pel perill 

d’ésser víctimes de l’esclat revolucionari, i el fet que Mossos d’Esquadra i Guàrdies 

d’Assalt van ser desplaçats des de Barcelona a fi de mantenir l’ordre en el recinte i 

ajudar en les tasques d’evacuació dels monjos juntament amb la de les persones que es 

trobaven allotjades en les instal·lacions del santuari, i amb la finalitat peremptòria de 

protegir els últims monjos que hi quedaven en el seu camí de fugida cap a Barcelona.  

Finalment, us ho dic perquè a nivell personal tinc el convenciment que allò que Mn. 

Xifra volia transmetre en aquest relat vivencial i crític és encara una assignatura pendent 

de la nostra societat democràtica, malgrat el llibre que us comento va ésser publicat el 

1975. El juliol del 36 i les seves conseqüències van ser i són un capítol trist, bàsica i 

senzillament trist, i penso que encara ens hi hem d’enfrontar… amb paraules que 
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manllevo de Mn. Xifra i del mateix llibre que us presento, m’atreveixo a preguntar: per 

què no s’ha destriat el gra de la palla? 

Per tot plegat, us convido i animo a llegir-lo i a reflexionar. 

 

Articles 

 

Revisió dels campanars de Monistrol de Montserrat 

Alfons Garcia i Burgas 
(fotografies col·lecció David Blasco) 

 
Hem de tornar a parlar del campanar de la nostra vila ja que, gràcies a la col·laboració 

dels nostres vilatans, hem pogut documentar el que tractem avui. Els lectors que ho 

recordin , en el número 18 de la revista Documenta vaig realitzar diferents entrevistes a 

monistrolencs sobre les campanes. Igualment, la nostra regidora de Turisme, la Fani, 

ens havia apuntat que a l’Associació d’Amics de les Campanes d’Esparreguera 

explicaven que antigament hi havia dues torres o campanars a les esglésies: una per a 

les campanes i l’altre per el rellotge.  

Posteriorment a aquests fets, vaig visitar al monistrolenc David Blasco i Planesas, qui té 

una col·lecció de fotografies i objectes en relació amb la nostra vila, li vaig demanar per 

veure fotografies antigues de la nostra vila. Amb ell, hem trobat la prova documental de 

que la parròquia de Monistrol tenia dos torres. Una era el campanar i l’altre era la torre 

del rellotge. Així, en la seva col·lecció hem retrobat una imatge diferent de la coneguda 

actualment que  correspon, solament, a la torre del campanar. En aquest document 

fotogràfic s’inclou la torre de les campanes i el rellotge adjuntat, aquesta imatge 

correspon a les reformes que es van fer després de la guerra civil i foren acabades als 

anys cinquanta del segle passat. 

També, aquestes altres fotografies ens mostren una evolució de l’aspecte del campanar 

que ja coneixíem del període de la guerra civil però, que ja havia estat modificat en 

època anterior. Presento quatre fotografies en diferents dates  que mostren les diferents 

tipologies del campanar i la evidencia documental de les dos torres.  
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La fotografia que mostrem a continuació és la més antiga i data del 1880, encara s’hi 

pot veure una torre de campanar amb sis possibles campanes, acabat amb un llarg 

campanar de cadireta al cim i al costat la torre del rellotge, amb una sola esfera per 

marcar les hores.  

 

 

La fotografia del 1910, ja mostra la nova forma del campanar acabat en punxa i que el 

vilatans ens van informar que era de metall i a la guerra civil es va desfer per convertir-

ho en munició.  Aquí ja ha desaparegut el campanar de cadireta  i encara es veu la torre 

del rellotge.   
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La fotografia que podem observar a la nostre dreta és 

de 1914. Malauradament no es veu la torre del rellotge, 

però es pot intuir una línia per la qual sobresurt la torre 

del rellotge. 

 

 

 

La següent fotografia és de 1915 ens dóna un angle de visió diferent, hi podem veure 

com en un lateral només hi havia un vano de campana, mentre que en l’altre lateral n’hi 

havia dos.  

 

 

Bé, aquesta recerca ens permet fer una reconstrucció exacte de la tipologia del nostre 

campanar i comparar amb gravats més antics, però més pròxims a la primera fotografia, 

la més antiga que he trobat del campanar de la nostra vila de Monistrol.  

Aprofito per agrair la col·laboració dels monistrolenc, per recuperar la memòria i la 

història de la nostra vila. Així mateix vull donar les gràcies a David Blasco per haver-

me posat tantes facilitats en la consulta de la seva col·lecció i reproducció d’aquestes 

fotografies.  
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Sant Pere de Vilamarics Patrimoni de Monistrol de Montserrat 

Alfons Garcia i Burgas 
(text i fotografia) 

 
El Patronat de la Muntanya de 

Montserrat promociona la 

ruta de les Ermites 

Romàniques de Marganell, 

patrimoni històric de la nostra 

muntanya de Montserrat. En 

aquesta ruta es visiten les 

ermites de Sant Esteve, Sant 

Cristóful  i Sant Jaume de 

Marganell. Són tres joies del 

romànic de les nostres contrades del segle XI i XII. Però, en el nostre terme municipal 

de Monistrol també tenim una ermita romànica que constitueix un patrimoni a recuperar 

i conservar. És la ermita romànica de Sant Pere de Vilamarics, citada sovint en la 

documentació medieval de la comarca del Bages. L’any 2010 el Club Muntanyenc 

Monistrolenc va organitzar una passejada fins a l’ermita i van mostrar en el vídeo de la 

sortida l’estat de degradació en que es troba. Jo mateix aquest any 2013 he anat a veure 

l’estat actual de l’ermita.  És fàcil d’arribar però, tanmateix, resulta difícil de localitzar 

per aquells que no coneguin el terreny. És una petita ermita que conserva el seu absis, 

tot el sostre està ensorrat dins de la nau de l’església. Té un recinte adjunt que inclou la 

sagrera davant l’entrada de la cara sud de l’església. Les parets encara tenen l’alçada 

fins al començament de la volta que cobria la nau. L’absis, encara dempeus, conserva la 

finestra de cua d’oreneta al mig. A la façana sud s’obra la porta d’entrada tal i com 

correspon per ser de la tipologia d’esglésies preromàniques.  
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