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Editorial  

 

Comencem un nou any i els projectes culturals segueixen caminant. Portem sis anys 

amb el Documenta i ens complau saber la bona rebuda dispensada. Tots els que hi 

col·laboren aporten un granet de sorra més a Monistrol, tots aquells que voldrien fer-ho 

que no se n’estiguin perquè la nostra història, cultura i, en definitiva, la nostra essència 

és el conjunt immaterial de tots nosaltres. És com la nova edició de Romeus, la nòmina 

de col·laboradors és extensa i gràcies a l’esforç de tots plegats podem tornar a mostrar 

com els desitjos o les idees es poden portar a terme. Com tot, cal esforç i constància, 

com el vot de poble que centenars d’anys després continua vigent. Any rere any, seguim 

trobant-nos el dia 20 de gener, per Sant Sebastià, ballant el Bo bo i compartint unes 

vivències úniques i, francament, molt especials.  

   Oriol Puig Morros 
  Regidor de Cultura 

 
Notícies 

 

“Parlem de la Guerra Civil” 

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat ens plau 

comunicar-vos la celebració del pròxim acte cultural “Parlem de la Guerra Civil”. La 

intenció d’aquest acte és presentar el projecte titulat “Memòria de Monistrol 36-39” 

basat en la recerca que està portant a terme Mireia Vives Puig i que es vol comunicar al 

XVIII Congrés de l’Associació Internacional d’Història Oral que tindrà lloc a Barcelona 

el proper mes de juliol. L’acte tindrà lloc el proper dia 7 de febrer a les 19:00 a la sala 
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de conferències del Casal de Can Gibert (C/ Sant Joan, 1), serà presentat per Joaquim 

Aloy, historiador i creador del portal de webs memoria.cat, és obert a tot el públic i es 

permetrà torn obert de paraula per aportar informació, comentaris o preguntes. 

Nota de la Redacció del Documenta: adjuntem la carta de presentació i invitació que Mireia Vives adreça 

als monistrolencs en motiu del proper acte del dia 7 de febrer. 

 

“Parlem de la Guerra Civil” 

M’adreço novament als ciutadans de Monistrol de Montserrat amb motiu de la celebració de 

l’acte que, conjuntament amb l’Arxiu Municipal, volem presentar sota el títol “Parlem de la 

Guerra Civil”. 

Molts de vosaltres ja sabeu que l’any passat vaig iniciar un projecte de recerca que m’ha dut a 

l’Arxiu moltes tardes de dijous. Alhora, m’ha permès entrevistar personalment tots aquells que 

s’han ofert a donar el seu testimoni vital i a compartir els seus records en relació als fets de la 

Guerra Civil. 

De manera provisional, quan vaig començar-lo, vaig anomenar el projecte “Memòria de 

Monistrol 36-39”. Ja iniciada la recerca, em va arribar una invitació per a presentar una proposta 

de comunicació al XVIII Congrés de la IOHA (Associació Internacional d’Història Oral), que se 

celebra a Barcelona del 9 al 12 de juliol d’enguany, i em va sorprendre la coincidència.  

Penseu que és només una coincidència? 

Per si de cas no ho fos del tot… em vaig atrevir a presentar una proposta als organitzadors del 

Congrés per a poder-hi intervenir i parlar dels resultats que vaig obtenint de la recerca i, 

concretament, per a parlar dels testimonis dels fets que són, en definitiva, la font de la memòria 

oral.  

La proposta va ser acceptada, la recerca que vaig començar té més sentit que mai i el nom 

provisional amb què vaig batejar-la m’agrada cada dia més. El projecte es diu definitivament 

“Memòria de Monistrol 36-39”. 

Per si de cas no fos del tot una coincidència… sinó que fos una gran oportunitat per parlar dels 

fets i de les vivències personals des de la dimensió individual i emocional (que no la col·lectiva i 

social que s’ha escrit fins ara)… us convido a assistir a l’acte del proper dia 7 de febrer i us 

convido, sobretot, a participar-hi i a dir-hi la vostra. 

Perquè la Memòria de Monistrol de Montserrat és, per damunt de tot, la vostra Memòria. 

Us hi espero. Moltes gràcies. 

Mireia Vives Puig 
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Articles 

 

Hem Celebrat els 100 anys de l’Orfeó Monistrolenc 

 
Alfons Garcia i Burgas 

 
 
En la primera presentació de la lletra de l’antic Himne de Monistrol, 
vaig presentar la lletra tal com la vaig transcriure de la partitura 
publicada al 1923. Gràcies a la col·laboració del nostre vilatà Simó 
Rojas Doñate em va suggerir que presentés l’himne en la forma 
correcta de les seves quartetes. Per això, per facilitar la lectura 
correcta de l’Himne, presentem ara el veritable format que li 
correspon com a cançó popular de la nostra vila. Agraïm a tots els 
lectors el vostre interès i les intervencions que feu en aportar noves 
dades respecte els temes presentats.  
 
                         La Lletra de l’Himne de Monistrol 

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.  

             ♣♣♣♣ 

(Tornada repetida 2 cops) 

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.  
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Fonts documentals 

 

Volem presentar dos documents de a l’Arxiu Municipal de Monistrol de Montserrat. 

Tots dos provinents de la Biblioteca de Catalunya a on se’n conserven els originals.  

El primer document que volem presentar és el conegut decret de Nova Planta de 1716. 

Les autoritats borbòniques varen dissenyar un nou model jurídic i polític per a 

Catalunya després de la Guerra de Successió Espanyola (1701-1714). Un conflicte que 

enguany se’n compliran tres-cents anys. El text de la Nova 

Planta és un decret legal i ha estat objecte de nombrosos 

estudis però resulta interessant realitzar-ne una lectura  

acurada.  

El segon document que volem presentar és molt curiós i 

poc conegut. Porta per títol: 

Suplica a S.M. por los 

Abades de los Monasterios 

de los P.P. de la Orden de 

San Benito para que sean 

hijos de la misma orden los nombrados abats en los 

monasterios vacantes. Aquest document de 28 pàgines 

està a l’espera de que algun especialista ens en pugui dir 

més coses concretes del què nosaltres en podríem 

divulgar. Un anàlisi acurat ens mostraria les 

problemàtiques del monestir de Montserrat, Sant Cugat 

del Vallès, Ripoll, etc. en definitiva de totes aquelles poblacions que depenien d’algun 

monestir benedictí com a senyor jurisdiccional.  
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