
La legenda de fra Garí serveix per lligar dues llegendes, la pròpia de fra Garí i la trobada 
de la Mare de Déu. Ambdues explicatives de la realitat del monestir de Santa Maria de 
Montserrat i el seu santuari. 
 
La llegenda de fra Garí explica que hi havia un ermità, anomenat Garí, que  era una 
persona bondadosa i pietosa, i la seva fama de santedat arribava arreu. El Diable, mort 
d’enveja, tramà un pla per portar-lo pel mal camí.  
 
Amb enganys endimonià Riquilda, la filla del comte Guifré el Pilós, qui, per desfer els 
plans del Diable, cridà a Fra Garí per guarir-la. Però l’ermità, seduït en temptació per la 
noia, la forçà i la matà. Davant del seu crim sentí un remordiment tan gran que decidí 
anar a Roma a obtenir penitència. El Papa dictà que d’aleshores endavant hauria de 
passar els seus dies de quatre grapes i sense cap contacte humà. Aquesta pena no 
expiaria la seva culpa fins que Déu no el perdonés en boca d’un infant.  
 
En aquest punt la llegenda enllaça amb la història de la trobada de la mare de Déu. A 
l’any 880 uns pastors de Monistrol de Montserrat observaren en un indret de la 
muntanya una llum misteriosa a mitja muntanya i escoltaren una música que venia del 
cel. Quan anaren a l’indret, trobaren una cova i dins d’ella la imatge de la Mare de Déu. 
Decidiren endur-se la imatge d’aquest lloc en solemne processó. Quan la comitiva 
travessà el torrent de Santa Maria, el corromat que duia la imatge s’aturà i no podia 
avançar. S’interpretà que aquell era el lloc on la Mare de Déu volia ser venerada. En 
aquest lloc es construí una capella.  
 
Durant anys, Fra Garí va viure com una bèstia dins una cova de Montserrat fins que un 
bon dia va ser capturat per uns caçadors i dut a la presó de Barcelona. Es pensaven que 
era una bèstia.  
 
En aquell temps el comte Guifré tingué un nou fill i, amb motiu del seu bateig, 
s’organitzà una gran cerimònia i el comte volgué mostrar aquell estrany animal caçat en 
la muntanya de Montserrat. El públic mirava encuriosit aquell animal feréstec, fins 
aleshores ningú havia vist una bèstia igual. De sobte, el fill de Guifré, amb tan sols tres 
dies de vida, exclamà: “Alça’t, Garí, que Déu ja t’ha perdonat”.  
 
Tothom pogué veure amb una gran sorpresa que aquell ésser era ni més ni menys 
l’ermità Fra Garí, que en aquell precís instant explicà tots els fets. El comte Guifré li 
ordenà que l’acompanyés a l’indret de Montserrat on havia enterrat la seva filla, i allà la 
trobaren sana i estàlvia. La noia demanà al comte quedar-se a Montserrat com a monja 
al servei de l’església de la Mare de Déu de Montserrat. Mentrestant fra Garí seguí com 
ermità a Montserrat i morí santament.  
 
Aquest és la llegenda que, com a tal, és una història bonica però totalment 
inversemblant. Com diu el pare Josep de C. Laplana, aquesta llegenda va ser creguda així 



“durant molts segles i, sense conèixer-la, difícilment ens explicaríem el significat d’algunes 
obres artístiques de Montserrat”. Aquesta llegenda, creguda incialment com la vertadera 
història sobre la Mare de Déu de Montserrat, comença a perdre credibilitat al segle 
XVIII, sota l’influx de la Il·lustració, i a partir del segle XIX era considerada només com 
una llegenda. 
 
El cert és que la llegenda de Fra Garí conté algunes referències que són reals. La primera 
és que el monestir de Santa Maria de Montserrat començà l’època del comte Guifré de 
Barcelona; la segona és que a la muntanya de Montserrat existí, certament, un ermità 
anomenat fra Garí. Està documentada la seva existència a la zona de Sant Miquel l’any 
1055 i el 1062. Però poca cosa més.  
 
La llegenda de fra Garí, segons els estudiosos, és la confluència de dues narracions que 
s’entrellacen. La primera narració es basa en una història medieval que explica les 
vicissituds d’una persona pecadora. Aquest narració, amb diferents matisos, s’estengué a 
través de la cultura hispano musulmana. En el cas de la llegenda de fra Garí el final, a 
diferència d’altres narracions similars, és el penediment. La segona narració que enllaça 
amb aquesta  és la història de l’home salvatge. Fet que també està molt present en altres 
llegendes de l’època. Els experts consideren que el monjos de Ripoll, coneixien aquestes 
narracions i a partir d’elles, en el segle XII o començaments del XIII, i les adaptaren a la 
realitat de Montserrat construint la llegenda de fra Garí.  
 
La llegenda de fra Garí està creada per fer comprensible la història del monestir de Santa 
Maria. Quan es creà el monestir de Santa Maria en el segle XI molt probablement en 
l’ermita de Santa Maria no havia cap imatge i el culte a la Mare de Déu es consolida a 
partir de les predicacions dels monjos, de les festes específiques de la Verge , de la 
litúrgia mariana dels dissabtes i dels miracles atribuïts a la seva intercessió. En aquest 
sentit, la llegenda de fra Garí, representa la primera narració d’un miracle de la Mare de 
Déu de Montserrat doncs, és ella qui intercedeix per trobar el cos de la noia assassinada 
per Garí. En el relat d’aquests fets la menció de la Mare de Déu és genèrica i en cap 
moment s’al·ludeix que hi hagués una imatge de la Verge. El culte a una imatge de la 
Mare de Déu és posterior als fets que s’expliquen en aquesta llegenda. En els moments 
de creació de la llegenda de fra Garí el que es consolidava era només el culte a la Mare de 
Déu. Fou en el segle XV i XVI quan el text de la trobada de la imatge s’intercal·la en la 
llegenda de fra Garí. 
 
En el món de les llegendes de Montserrat es donen dos narracions marianes que es 
complementen perquè tenen unes funcions diferents. La llegenda simple de fra Garí 
serveix per explicar la fundació del monestir; mentre que la llegenda de la trobada de la 
imatge permet narrar l’inici del culte a una representació de la Mare de Déu. En aquest 
sentit, en l’època que es situa la llegenda de fra Garí coincideix també en el temps, entre 
1158 i 1258, com indica el pare Francesc Xavier Altés,  de expansió patrimonial i 
devocional del monestir de Santa Maria de Montserrat. Ben mirat, la narració 



instrumentada en torn als fets de fra Garí permet justificar la constitució del monestir de 
Santa Maria com a resultat d’una intervenció miraculosa de la Mare de Déu que 
perdona l’ermità i ressuscita la noia, i això santifica el lloc on passa que donarà pas a la 
creació d’un monestir.  
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