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Les ûntigues ervnites de Sant
loan i de Sant Onofre durant

els dos darrers seøles

per Francesc Xavier Altés i Aquiló

T , anomenada ri de
I Montserrat a ulari-

I tat a traves atges
I-/ publicats a segìe
XVIII i particularment del famós Yogage pittoresque

et historique de l'Espagne, d'Alexandre de Laborde,

Les ermites de Sant Joan i de Sant Onofre, l'any 1789, en dibuix a la ploma i a I'aiguada per Pere-Pau Moñtanya

40

que il.lustrà la seva descripció entusiasta del
Montserrat amb dinou gravats calcogràfics realit-
zats sobre dibuixos realitzats per ell i pels seus

col.laboradors entre els anys l80l i 1803. Tot i
que la publicació del Yoyage píttoresque s'inicià
l'any 1806, com que es féu amb lliuraments periò,
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dics, sembla que fou en el trencall d'any i el pri-
mer trimestre de I'any 1807 que es repartiren els
fascicles i els gravats corresponents a la munta-
nya de Montserrat. Ara, doncs, se n'escau el
segon centenari

Un dels gravats de l'eremitori, exactament la
planxa trenta-dues iuntament amb el seu comen-
tari, estan dedicats a l'ermita de Sant Onofre, i

implícitament a la contigua de Sant foan, situa-
des en la regió de la muntanya i de l'antic ere-
mitori anomenada de Tebes, a la qual pertanyien
també les ermites de Sant faume, Santa Cateri-
na i Santa Magdalena.

Al céntre d'aquesta zona, concretament a l'en-
torn de les ermites troglodítiques de Sant loan i
de Sant Onofre, i de la capella de Sant Joan Bap-
tista, el passat mes de novembre es va inicial
finalment, una actuació de rehabilitació que per-
metrà una millor visualització de la situació, de
la singularitat i de les restes testimonials de les
dues antigues ermites. La coincidència d'aques-
ta actuació amb el bicentenari esmentat és una
bona ocasió per donar mirada als dos darrers
segles d'història d'aquest indret.

Tal com va contemplar-les Alexandre de Labor-

de, les ermites de Sant Joan i de Sant Onofre
estaven bastides, frec a frec, a l'interior d'un
replec o balma, molt allargada i anivellada, que
recorre de cap a cap la paret ampla i de gran pen-
dent d'una gran massa de roca, aproximadament
al nivell del primer terç de la seva alçada.

La boca de la balma era tancada per murs que
conformaven una construcció estreta i allargas-
sada, que semblava faixar la roca, com si hi fos
aplacada i sense fonaments; com penlada enlai-
re. El cim d'aquest mur o façana s'entregava a la
roca amb una estretíssima teuladeta amb ràfec,
que feia d'escopidor dels regalims que s'es.
corrien per la roca, sota els recollidors d'aigua
pluvial, tallats en la roca, que la conduïen a les
cisternes.

Mirades de front, I'ermita de Sant Joan era a

I'esquerra, i la de sant Onofre a la dreta; hom hi
accedia pels extrems oposats, mitiançant trams
de graonada, que eren particularment drets en la
puiada a Sant Onofre i que continuaven canal
amunt fins a I'ermita de Santa Magdalena. Això
feia que, de lluny estant, hom pogués comparap
les a nius d'orenetes peniats a la roca, com ho
feia la guia de Montserrat reeditada des de I'any
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Ruines de les ermites de Sant loan i de Sant Onofre (1879-1880) fotografiades per Heribert Mariezcurrena



1758, i que les primeres representacions calco-
gràfiques realistes publicades I'any 1742 en pre-
sentessin una panoràmica, dibuixada també,
I'any 1789, pel pintor Pere-Pau Muntanya, però
que resulta fantasiosa en la vista presa ['any 1784

per Maurice Kaeting i publicada aTravels thorouqh

France and Spain to Marocco (Londres, lB l7).
Alexandre de Laborde preferí mostrar-ne una

vista lateral del con junt, presa des del peu de la
graonada d'accés a Sant Onofre, que n'accentués
la ubicació penlada al mig de la roca, l'allargas-
sament, i la funció de tapadora de la balma que
hi tenia el mur exterior Un dels dibuixos prepa-
ratoris d'aquest gravat, conservat al Museu Nacio-
nal d'Art de Catalunya, és menys espectacular
però més fidel a I'entorn

Les estances interiors de l'ermita de Sant Ono'
fre, és a dir, vestíbul, capella, cambra-estudi i cui-

na, tenien el sostre de roca un xic
baix, però eren còmodes, i l'any
lB00 Wilhelm von Humbold les
trobà ben moblades gràcies als
benefactors de l'ermità losep
Broch, que eren els comerciants i
banquers francesos Larrard, esta-
blerts a Barcelona. fa ho devien
estar poc o molt l'estiu de I'any
1794, quan s'hi estigué uns mesos
el bisbe de Tarbes, François de
Cain-Montaignac, que estava
refugiat al monestir des de l'any
t791.

L'ermita de Sant Joan era tota
ella més espaiosa. L'ermità
Romualdo Godoy havia mort l'any
1796, i el seu successor es retirà,
per malaltia, al monestir el primer
trimestre de l'any 1800, i l'ermita
quedà vacant. Tanmateix, d'acord
amb el costum, continuà essent
lloc de visita i de refrigeri per als
hostes il.lustres del monestir; i
així el27 d'abril de I 8 I 0, l'abat de
Montserrat hi convidà a dinar i a

passar el dia el Baró de Maldà i la
seva àmplia família, que es tro-
bava ocasionalment refugiada a

l'hostatgeria del monestir a causa
de la Cuerra del Francès.

La destruccio

A Montserrat i al seu eremitori el trasbals defi-
nitiu d'aquella guerra arribaria la matinada del
dia 25 de juliol de l'any l8l l, quan I'exèrcit del
mariscal Suchet ocupà, en un tres i no res, la
muntanya, el monestir i les ermites. Els ermitans
que no foren assassinats fugiren. EI de Sant Ono^
fre, fosep Broch, tot fugint de les tropes, moií per
defalliment al camí de les Paparres i el seu cadà-

ver no fou trobat, casualment, fins al mes de
gener de l'any l8 I 4. Les ermites foren ocupades
per destacaments de soldats i finalment crema-

des Ia nit del l0 d'octubre de lBl I durant la reti-
rada dels invasors, que també calaren foc als edi-
ficis del recinte del santuari i a I'església. Les

conseqüències d'una nova crema i voladura par-

cial del monestir el juliol de 1812, comportaren
que a l'hora de plantejar la dispendiosa i impres-
cindible restauració del més necessari hom aior-

I-lermita de Sant Onofre Cravat d'Alexandre de Laborde (1800)



nés la reconstrucció de l'eremitori malgrat les
queixes dels ermitans.

L'any l8l5 insistiren a demanar als superiors
majors la reconstrucció de cinc ermites, tantes
com ermitans havien quedat, atès que la despe-
sa a fer l'assumia el marquès de Villel i comte de
Darnius, i tot indicant que, per les seves carac-
terístiques, les més fàcils de reparar eren, justa-

ment, les ermites de Sant loan i de Sant Onofre.
Tanmateix els superiors les descartaren, i al cap
de reiterades queixes l'any l8l7 accediren a la
reparació només de les ermites de Santa Anna,
Sant Benet, la Trinitat, Sant Dimes i Sant Salva-
dor, q'ue quedaren habitables a principis de l'any
lBl8.

Les edificacions de Sant loan i de Sant Onofre
iniciaven així un procés definitiu d'abandó i de
degradació que s'intensificaria amb les lleis des-

amortitzadores de 1836, i que tingué un primer
capítol quan, en ocasió de la dispersió dels mon-
los pels fets antireligiosos de l'estiu de 1835, un
cos de guàrdia enviat a Montserrat el mes de
setembre es dedicà a enderrocar les parts teula-
des de les ermites. D'altra banda, un cop reobert
el santuari, l'any l846 hom en féu retirar les teu-
les aprofitables.

Tot i això l'ermita de Sant Ioan degué mantenir
part de l'estructura, perquè I'estiu de I'any 1854

s'hi havia instal'lat feia temps, per a complir un
vot de vida eremítica i penitent, un pilot de vai-
xell d'uns quaranta-cinc anys, anomenat Juan José
Espinosa, que s'havia salvat miraculosament
d'un naufragi en aigües de Cantàbria. Hom inten-
tà de foragitar-lo, però aiudat econòmicament
per alguns admiradors, féu reparar part de I'an.
tiga ermita i hi restaurà la capella interna, que fou

beneïda el dia 28 d'octubre de
1855, tot dedicant-la a la Mare de
Déu sota I'advocació de Mare del
Bell Amoç aleshores molt popular.
La capelleta a més de la imatge,
convenientment abillada i guarni-
da amb corona de plata, tenia
paraments d'altar i decoratius, i

també un orguenet de cilindres a

manovella Aquest ermità, que
vestia hàbit i duia barba, com els
antics, i al qual els monjos de
Montserrat passaven una almoina
en concepte de malalt, s'hi esti-
gué practicant una rigorosa vida
penitent durant uns vint mesos,
durant els quals fins i tot fou assal-
tat per lladres, i acabà desaparei-
xent sobtadament. Aleshores
aquesta ermita no desitjada
degué ser desmantellada, tant
més que la primavera del 185ó

hom hi denegà la represa de la
vida eremítica a Joan Galí, darrer
supervivent dels antics ermitans
de Montserrat. L'aventura eremí-
tica de luan losé de Espinosa,
però, inspiraria a Antoni Camps i
Febrés el poema Lo solitarí de Mont-
serrût, que fou guardonat en els
Jocs Florals de Barcelona de l'any
l8ól amb el segon accèssit a la
viola d'or i de plata.

Evocació de l'ermita de Sant Onofre. Litografia de Charles Langlois (1830)



Ãl sol del romanticisnte

Les ruïnes de les ermites, com les de la resta
de Montserrat, trobarien la primera expressió
romàntica i misteriosa en una sèrie de litografies
publicades a París i a Londres per Charles Lan-
glois, I'any | 830, amb el títol de Yues du couvent et

des hermitages de MontSerrat en Espagne. Una d'elles
és una evocació vespertina de l'ermita de Sant
Onofre, que la representa bastida amb murs i
antemurals, entre torrents d'aigua, i al peu d'uns
grans penyals de roca els cims dels quals envol-
ta la boira.

La pervivència de l'afecció a recórrer les ruïnes
de les ermites per a rememorapne el passat o bé
com a miradors del paisatge era una de les carac-
terístiques de la visita a Montserrat, tal com ho
recordava, l'any 1850, Víctor Balaguer en dedicar-
los un capítol en la primera de les seves guies
romàntiques montserratines. També ho farien les
guies històriques montserratines de Caietà Cor-
net i Mas (1856), de loan Martí i Cantó (18ó3) o
del pare Miquel Muntadas (1865), que en parla-
rien com si res no hagués passat i il.lustrant els
comentaris amb vistes manllevades als gravats

de Laborde o bé al Compendio historial... de Montse-

rrate reeditat des de l'any
T7'8.

D'acord amb el costum,
durant l'estada a Montserrat
dels ducs de Montpensier (la

germana i el cunyat de la rei-
na lsabel ll), no podia mancar
la visita a les ermites. El diu-
menge 25 d'octubre de 1857,

de bon matí, el duc recorria
les ermites de Santa Anna,
Sant faume, Sant Joan i Sant
Onofre i començà d'enfilar-se
cap a la de Santa Magdalena.
A la tarda seria la seva mullet
la infanta Luisa-Fernanda, qui
seria acompanyada a cavall
fins a la de Santa Anna.

Com a record d'aquesta visi-
ta, l'àlbum d'aquarel'les dels
ducs en conservà una dotze-
na, signades per Delamare,
amb vistes de caràcter romàn-
tic, càlides i diàfanes, i amb
detalls costumistes, de les
ruïnes de les ermites (217 x
142 mm). En unes l'estat del
edificis sembla presentar un
cert realisme, a jutlar també
pel de l'orografia, mentre que
en altres respon certament a

una reedificació fictícia de l'ar-
tista, potser a partir de les ruï-
nes. Les dues vistes corres-
ponents a les ermites de Sant

loan i de Sant Onofre són
laterals i reflecteixen uns edi-
ficis interiorment enrunats, i
amb el mur exterior clivellat,

I
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l-iermita de Sant Joan. Aquarel.la de Delamare (1857?)



escapçat i sostenint restes del ràfec de la teula-
da.

La lunta de Restauració Artística de Montserat,
creada a Barcelona el 28 de novembre de lB57
per desigs dels ducs de Montpensier i destina-
da a promoure la restauració general de Mont-
serrat, arribà a preveure la possibilitat de res.
taurar algunes ermites, però amb prou feines
enllestí, l'any l8ó4, la restauració de la capella i
de l'edifici de la Santa Cova de Montserrat, men-
tre abandonava definitivament un proiecte de
restauració interior de l'església del santuari.

De l'"excursionisme al turisme

En el procés de la nova representació simbòli-
ca de la natura, de la ruralia i de la muntanya,
propiciada pel romanticisme i per I'excursionis'
me naixent, la muntanya de Montserrat fou
redescoberta com a indret verge i grandiós, però
alhora amable i accessible, i també com a recer
de les essències naturals i pàtries, conservades
en les muntanyes per contraposició a Ia ciutat i
a la urbanització. Una mostra en fou la publica-
ció, I'any 1881, per l'Associació Catalanista d'Ex-
cursions Científicas, del segon volum de t'Àlbum
p into r e sch - mo n ume ntal de Catalunq a, d edica t excl u -

sivament a la muntanya de Montserrat i format
per quaranta-cinc excel.lents fotografies d'Heri-
bert Mariezcurrena, realitzades els anys 1879 i
1880. La vint-i-quatrena ofereix una magnífica
panoràmica de les ruïnes i de l'entorn, pelat, de
Sant Joan i de Sant Onofre, presa des del mateix
punt on l'any 1789 la dibuixà el pintor Pere-Pau
Muntanya per a un proiecte d'història monu-
mental de Montserrat.

La capella i el
pflmer
restaurant de
Sant Ioan, vers
I'any l9t0

Al cap de deu anys, quan aquest sector de la
muntanya fou incorporat novament al teritori del
santuari i formava part de les rutes d'excursió
amb mules, l'estiu del lB92 el monestir empren-
gué unes obres de consolidació de les ruïnes de
l'antiga ermita de Sant Joan, en les quals hom ins-
tal.là un mirador i una cantina estival, tot bastint,
sobre l'antiga i sòlida cisterna, un petit berena-
dor dotat amb grans finestrals. Al visitant no inte-
ressat per les ruïnes, l'indret li oferia, segons una
guia, Ia contemplacíon de una naturaleza absolutamente

s6lvaie, A el estudio botanico de algunas plantas aromãti-
cas especiales en esta parte de Montserrat.

A l'origen d'aquesta consolidació o restauració
hi ha, possiblement, la influència de I'historiador
Francesc Carreras i Candi, que en els Jocs Florals
de Barcelona de l'any 1890 rebé un premi
extraordinari pel seu treball Los castells de Mont-
serrat, en el qual situava a l'ermita de Sant foan
I'entrada i I'accés a l'antic castell Otger de Mont-
serrat (del mític Otger Cataló), que ell localitza-
va a l'ermita de Santa Magdalena malgrat que
toponímia antiga el situava com una talaia en el
límit oriental de l'antiga quadra de Sant Miquel de
Montserat, sobre mateix del riu Llobregat. Res-
seguint les rulhes de l'antiga ermita de Sant foan,
Carreras Candi encara hi trobà, segons consta en
una nota manuscrita seva conservada a l'arxiu del
monestir, una làpida relativa a una restauració
antiga de la qual només pogué llegir els mots:
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La capella i el segon restaurant de Sant foan, els anys'1920-1921

Com suggereix el mateix historiador, el perso-
natge esmentat era el lloctinent reial de Cata-
lunya, Bernardino de Cárdenas, duc de Maque-
da i marquès d'Elx (1592-15961, del qual consta
que puià a Montserrat el 4 de setembre de 1593.

En canvi, Carreras Candi no parla de la inscripció
*J. P. M.D.X.C.[.+ que I'any l8ó3 encara es llegia
gravada en una pedra situada al damunt de l'ar-

cada contigua a la cisterna de l'ermita, on hi ha

la canella per a proveir-se d'aigua.
Per tal de conservar la memòria religiosa de

l'indret, la tardor del | 893 alguns visitants comen-

çaren a fer donatius per a edificar.hi l'actual cape.
lla de Sant Joan Baptista; tanmateix, aquesta
capella, amb façana de gust neogòtic i dos fines-
trals a I'absis, no es bastí fins als anysl898-1899,



i fou beneïda i inaugurada el mes de novembre
del 1899.

A part de l'ltinerari de la montanya de Montserrat
publicat l'any 1909, per a la promoció de l'indret
fou decisiva la inauguració, el mes de setembre
de 1918, del funicular que, a través del Torrent
dels Avellaners, uneix el santuari amb el Pla de
les Bruixes o de les Taràntules. Aleshores, I'any
1919, hom començà a edificar a Sant Joan un sòlid
i ampli edifici quadrat, de nova planta, destinat
a nou restaurant, adossat en part a la cisterna i a
l'escala de I'antiga ermita, tot aprofitant total.
ment o parcial els murs de contenció d'una anti-
ga baSsa d'aigua per al rec dels horts. El nou edi-
fici estava format per planta baixa, pis al nivell de
les antigues instal'lacions amb dos menjadors
dotats de grans finestrals, i terrassa-mirador.
Aleshores també fou arreglat el camí d'accés des
de I'estació superior del funicular. La còmoda
accessibilitat a Sant foan i la possibilitat d'enco-
manar dinars i berenars al restaurant del santua-
ri estant convertirien aquest sector en plenament
turístic.

La veïna capella de Sant foan Baptista fou tam-
bé obiecte, l'any 1922, d'una restauració sufraga-
da per una benefactora, i a més hom instal.là en

el seu campanar de cadireta una campana, de
mig metre de diàmetre i uns setanta quilos de
pes, ofrenada pel fonedor de campanes barce-
loní Pedro Dencause Tot se n'aniria en orris l'es-
tiu de l'any 193ó quan la capella fou profanada
pels revolucionaris.

L'any 1938 el restaurant fou annexat com a

dependència de l'hospital militar instaurat al
recinte del santuari. En [a immediata postguer-
ra la capella fou rehabilitada i el restaurant con,
tinuà la seva activitat fins al final de la dècada
dels anys 1970. La seva clausura comportà
durant anys la degradació i l'acció incívica en I'e-
difici i en tot l'entorn, inclosa la capella de Sant
foan, mentre hom cercava una nova destinació
viable i sostenible per a l'edifici del restaurant,
que fou enderrocat finalment el mes de novem-
bre de l'any passat. Mentrestant a primera hora
de la tarda del dia 4 de juliol de 1994 un incen-
di forestal, que puià del peu de la muntanya pel
torrent de Sant foan, destruí totalment la vege-
tació d'aquesta zona, que ara, com he dit al
començament, és obiecte d'una actuació de
rehabilitació global que cal desitiar respectuo-
sa i encertada.

Aspecte del coniunt abans de la recent rehabilitació
global.

Després de la intervenció, març de 2007


