
Notes de t ponírnia lrlontserratina
El Mirador de Mossèn Cinto

per Josep Galobart i Soler

Al cim de la roca que aixoplugava les restes
de I'antiga ermita de sant Jeroni hi ha un mi-
rador dedicat a Mn. Cinto des del qual es pot
admirar un excel.lent panorama montserratí.
Vers I'est: el Montcau o el Moro, la capçale-
ra de'la vall Mala o de Santa Maria, emmar-
cada pels Flautats i Sant Salvador per un cos-
tat, i per les Magdalenes per I'altre. Cap al sud
I'Albarda Castellana, el Camell, el Gegant
encantat, i el profund torrent del Migdia.
Vers ponent I'alterós Montgròs, apuntalat pels
Plecs de llibre, i la roca plana dels llamps,
els Ecos, etc.

Al mirador de Mossèn Cinto s'hi accedeix
pel mateix camí que puja al cim de Sant Jero-
ni, a I'alçada de l'antiga ermita, per mitjà de 10
graons. Està centrat per un padró, construTt amb
pedra de Montserrat, envoltat per una barana de

ferro, en el qual hi ha una placa amb la inscr.ip-
ció: ELS / EXCURSIONISTES / A / MOSSEN
/ CINTO VERDAGTJER / 30 - XI.1952.

Són poques, però, les persones que saben
que la data d'aquesta inscripció, 30 de novem-
bre de 1952, no correspon a la de la construc-
ció ni a la de la inauguració d'aquest mirador,
el qual en realitat fou inaugurat i beneït el dia
21 d'octubre de 1'any 1956.

Quaranta anys després de la seva inaugura-
ció i en l'escaiença de la celebració dels 150
anys del naixement de mossèn Jacint Verda-
guer (1845-1902) é.s oportú de recordar I'origen
i el perquè de la construcció d'aquest padró en
aquest indret montserratí.

Al llarg del segle, els excursionistes cata-
lans han manifestat amb diversos homenatges
la seva estima i el seu reconeixement al poeta
Jacint Verdaguer.' El mirador de Mossèn
Cinto de Montserrat és el testimoni d'un home-
natge frustrat dels excursionistes de Catalunya
al poeta de Folgueroles.

1 En el recordatori de I'homenatge de I'excursionisme a Jacint
Verdaguer en el 150è aniversari de la seva naixença (1845-1995),
editat per la Federació d'Entitats excursionistes de Catalunya I'any
1995, hi ha la llista dels homenatges que els excursionistes han or-
ganitzat per honorar eì poeta de Folgueroles.

Entre els homenatges que han organitzat cal
remarcar-ne, pel context polític i repressiu en
què s'intentà dur a terme, el de I'any 1952, amb
motiu de la commemoració dels 50 anys de la
mort del poeta. Per recordar aquesta data ver-
dagueriana els excursionistes, al marge de la
Federació, li volgueren retre un homenatge.
Amb aquesta flnalitat es formà una comissió
amb representants de diversos centres, que pre-
sidí un membre del Club Excursionista de Grà-
cia, centre promotor de la iniciativa. Aquesta
comissió s'encarregà d'organitzar un senzill,
però molt viscut, homenatge al nostre poeta.
La festa havia de consistir en una concentració
dels excursionistes a Vallvidrera, a la tone
"Vil'la Joana", per col.locar una placa comme-
morativa al lloc on va morir el poeta. L'home-
natge s'havia programat per al dia 30 de no-
vembre de I'any 1952. Posteriorment, el 14 de
desembre, s'havia de celebrar un altre acte

-que segons uns seria selectivo2, i segons d'al-
tres havia de ser popular- davant del monu-
ment que Mossèn Cinto té, a Montserrat, al co-
mençament del camí dels Degotalls.' També
s'edità un opuscle o petit llibret, escrit íntegra-
ment en català, que porta per títol EIs excursio-
nistes a Mossèn Jacint Verdaguer.a Hi col.labo-
raren mossèn Jaume Oliveres, Josep Miracle,
Josep Mu de Casacuberta, mossèn Pere Ribot,
Sebastià Juan i Arbó i Manuel Bertran i Oriola.
Els actes organitzats per la comissió, però, fo-
ren prohibits pel governador civil de la provín-
cia de Barcelona Felipe Acedo Colunga, de
trista memòria.5

2. "Butlletí del Club Excursionista de Gràcia", octubre 1952, p. 84

3. A la Crònica del "Butlletí del Centre excursionista de ìa co-
marca de Bages", no 77, novembre-desembre del 1952, pp. 7-8, es

deixà constància que les reunions preparatòries de I'homenatge tin-
gueren lloc els dies 9 i 16 d'octubre del mateix 1952.

4 AAV.V., Els excursionisles a Mossèn Jacint Verdaguer, lm-
premta Aroles, Barcelona 1953.

5 Els testimonis de Joan Lázaro i Salvador Miquel; sobre l'or-
ganitzacií d'aquest homenatge i les seves vicissituds, vegeu Es-
tanislau Tones, Excursionisme i Franquisme, Barcelona 1979, pp
87-100
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Vista actual delMirador de Mossèn Cinto.

Malgrat que la prohibició frustrà I'homenat-
ge, els organitzadors, que tenien a punt la pla-
ca commemorativa, no renunciaren a col.lo-
car-la en un indret digne, i perpetuar així la
memòria de Mossèn Jacint Verdaguer.

No fou fins uns anys més tard que, després de
diverses gestions iniciades l'any 1954,6 la placa
seria col.locada a prop del cim de Sant Jeroni
del massís montserratí, el 21 d'octubre de I'any
1956, el mateix dia en què també s'entror.jtzàla
segona imatge de la Mare de Déu de Montserrat
al cim del Cavall Bernat. Aquests actes se ce-
lebraren en ocasió de la commemoració del 75è
aniversari de la coronació de la Mare de Déu de
Montserrat com a Patrona de les diòcesis cata-
lanes. Els excursionistes, amb l'excusa d'unir-se
a la c ommemoració monts erratin a, or ganitzat en
una gran romeria a Montserrat. Octavi Saltor, el
6 d'octubre, informava els lectors d'EI Correo

Catalán de la festa que el dia 2l havien de ce-
lebrar els excursionistes a Montserrat.? En el
mateix diari els dies 13 i 14 s'anunciaven així
els actes (remarqueu el to verdaguerià de la
convocatòria): Romeria a Montserrat. La practi-
carón los excursionistas eI próximo domingo, día
21, al objeto de ganar colectivamente la indul-
gencia jubilar, siguiendo la "rutas de mosén Ja-
cinto", esto es, conmemorando la romería poéti-
ca organizada en estas fechas de octubre, del año
1881, por mosén Jacinto Verdaguer, subiendo a

pie la montaña por el "pas dels francesos" hasta
San Jerónimo, y bajando después por la tarde, al
Monasterio de Montserrat.s

Aprofitant la gran romeria del món excursio-
nista, la placa destinada, I'any 1952, a ser posa-
da a "Vil.la Joana" es col.locà finalment, I'any
1956, al mirador de Mossèn Cinto de Mont-
serrat. Fou beneïda el dia2l d'octubre, a les 1 I

6. Així ho demostren dues cartes escrites pel senyor Salvador Mi-
quel i dirigides al P. Adaìbert M" Franquesa, aleshores Sagristà
Major del Santuari, en les quals es parla de la construcció del mi-
rador de Mossèn Cinto i de la projectada Rome¡ia dels excursionis-
tes a Montsenat. Les cartes porten les dates del ó de març i 23 d'a-
bril de l'any 1954 (Montsenat, Col.leccions, carpeta Jacint
Verdaguer)
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7. O. SALTOR, EI pedestal y la estatua dins "El Coffeo Catalán",
6 d'octubre del I 956.

8. Les convocatò¡ies foren publicades a la secció "noticiario"
d"'El Coneo Cataìán", dels dies 13 i 14 d'octubre del 1956. "El
Diario de Ba¡celona" ho feia el dia l6 d'octubre.



:

del matí,' pel caputxí pare Basili de Rubí, el
qual tot seguit celebrà una missa en el nou mira-
dor. Segons la crònica va intelvenir-hi, també, el
poeta M. Bertran i Oriola,'0 i hi representà la co-
munitat benedictina el P. Agustí Mu Figueres."

A la tarda d'aquell mateix dia els excursio-
nistes foren rebuts al monestir pel P. Abat Au-
reli M' Escarré, al qual oferiren un diploma re-
cordatori de I'Homenatge dels excursionistes
a Mossèn Jacint Verdaguer. En ell hi ha una
medalla amb el bust de Mossèn Cinto i la ins-
cripció: Els excursionistes / a Verdaguer /
1845-1902. A sota de la medalla, imitant la
lletra gòtica, la dedicatòria que diu: Ofrena

9. Que la missa seria a les ll del matí i que la celebra¡ia el P

Basili de Rubí ho anunciava "EÌ Cor¡eo Catalán", dels dies l3 i l4
d'octubre i l6 d'octubre de 1956 "El Diario de Barcelona": es Ìimità
a anunciar la missa a les I l, sense esmentar el P, Basili de Rubí

10 Jfoanl Llâzarol, Mirador de Mossèn C¡nto Verdaguer dtns
"Butlletí del Club Excursjonista de Gràcia", gener 1957, pp l-2 És

la crònica més extensa i fidedigna que n'hem trobat

I l. Arxiu de Montserrat, Crònica del Monestir 1951-1957, pp
38 1-382

del Mirador / a Nostra Dona de Montserrat
/ Patrona de Catalunya.r'z

Les revistes montserratines Germinabitts i
Serca d'Or'a deixaren constància del fet en les
seves pàgines. Comprensiblement les revistes
excursionistes Muntanya i Cordada, controla-
des per persones de confiança del règim, no fe-
ren cap esment de la inauguració del mirador
de Mossèn Cintor's i es limitaren a parlar no-

12 Aquest diploma emmarcat es conselva al Monestir de Mont-
serrat, Col leccions.

13 I MAGRINA, Mossèn Cinto, enùon¡tzat a Sant Jeroni dins
"Germinab¡t", gener-febrer de 1957, p 2.

l4 "Serra d'Or, l" època, n'21, novemb¡e de 1956, s.p. La notí-
cia aparegué a la secció Crònica, dia 2l.Hofeia amb aquestes pa-
raules tan críptiques: "Asimismo, a las once de la mañana, y en la
cumbre de San Jerónimo, et P Basili de Rubí ha procedido a la
bendición del <Balcó de Mossèn Cinto> y de la ìápida conmemora-
tiva de la muerte (hace 54 años) de Mossèn Jacinto Verdaguer en
la torre de <Vila Joana>".

15 La revista "Cordada", II (1956), novembre del 195ó, portaveu
dels promotors de la col locació de la nova imatge d'aìumini al Ca-
vall Bernat, s'estén uargament en la descripció de la col locació de
la inatge, però no fa cap aì lusió a la inauguració del mirador de
Mossèn Cinto.

HOMEI{ATGE
dels excursionistes
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Mossèn Jqcint Verdoguer
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Quadre recordatori de I'ofrena del Mirador de Mossèn Cinto a lct Mare de Déu de Montserrat.
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més de l'entronització de la imatge de la Mare
de Déu de Montserrat al cim del Cavall Ber-
nat. La revista barcelonina Destino, que féu
una llarga crònica de la col.locació de la imat-
ge de la Mare de Déu al Cavall Bernat, tam-
poc no fa cap referència al mirador de
Mossèn Cinto.'6

Un bon testimoni molt posterior a les cròni-
ques de la inauguració del mirador de Mossèn
Cinto el trobem en I'obra Camins i Canals de
Montserrat, que tot pujant a Sant Jeroni descriu
I'indret amb aquestes paraules. Deixem a l'es-
querra un bonic mirador amb un monòlit dedicat
amossèn Cinto Verdøguer, instal'lat el 1956.'7

En la celebració del 150 aniversari del naixe-
ment del sacerdot i poeta Mossèn Jacint Verda-
guer ens ha semblat oportú recordar I'homenat-
ge frustrat que els excursionistes de Catalunya

16. Una imagen de lq "Moreneta" en la cima d,el "Cqvall Bernat"
dins Destino, núm 1004, 3 de novemb¡e de 1956, p. 14.

17. R. RIBERA I MARINÉ, Catnins i Canals de Montserrat, F'al-
celona 1975, p. 50 També I'esmenta en les pp. 78 i 120. Posterior-
ment, aquesl autor s'hi ha referit en I'article: II ltinerari Mon¡serra-
tí: Monestir-Tabor dins Montserrat. Butlletí del Santuati, 2" època,
núm. 2, p. 44. I en la nova versió de la guia de Montserraf, Cami-
nant a Motúset rat I. El Massís, Barcelona 1992, pp. 65,91, 152
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EI P. Basili de Rubí
celebrant la míssa el dia
de la inauguració del
Mirador de Mossèn
Clrrto (21-X-1956).

volgueren retre-li, 1'any 1952, en ocasió dels 50
anys de la seva mort i que quedà testimoniat
uns anys més tard en aquest mirador de mossèn
Cinto de Montserrat, que el poeta M. Bertran i
Oriola, tot fent al'lusió a la missa d'inaugura-
ció, cantà així:

Com I'Hòstia i com el calze, vós, amunt!
Ara ja sou al cim de Sant Jeroni.
I tindreu sempre els trescadors a punt
amb un pedró per testimoni.'8

Aquesta breu Nota vol ser un reconeixement
als excursionistes catalans que, malgrat la re-
pressió, volgueren ésser fidels a Catalunya ho-
menatjant un dels més grans poetes que ha
cantat la nostra Pàtria i, també, Montserrat.
Però alhora voldria ser una súplica al Patronat
de la Muntanya de Montserrat perquè restauri
els desperfectes que ha sofert el mirador de
Mossèn Cinto al llarg d'aquests darrers quaran-
ta anys.

18. Aquesta estrofa encapçala I'article d'I MAGRINA, Mossèn
Cinto, entronitzat a Sanl Jeroni dins "Germinabit", gener-febrer de
1957 , p.2.


