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Les ermites de Montserrat

De tota la vida que he sentit una forta atrac-
ció per la vida ermitana des d’aquell dia
que, quan tenia només catorze anys, vaig

deixar secretament casa meva per a menar vida con-
templativa a l’ermita de Sant Baldiri d’Ardenya. Vint-
i-cinc anys més tard vaig tenir ocasió de passar alguns
mesos al monestir de Montserrat, que vaig aprofitar
per cercar en el seu arxiu i biblioteca totes les notícies
que vaig poder trobar sobre la vida ermitana, ermites
i ermitans montserratins, que després vaig publicar
en el llibre intitulat: Els ermitans de Montserrat. Histò-
ria d’una institució benedictina singular, Montserrat,
1993 (Col·lecció Subsidia Monàstica, núm. 20).

Ara el senyor Jordi Solà, vinculat a Montserrat des
de la seva infantesa, on visqué quatre anys, en els quals
visità sovint les ermites en el temps d’esbarjo, pujant-
hi per l’escala dreta, i enamorat de Montserrat, espe-
cialment com a lloc emblemàtic i símbol nacional i
religiós de Catalunya, ha dedicat moltes hores a estu-
diar l’origen de les ermites, i després de fer un notable
treball de recerca, ha recreat al detall i a la ploma, de la
qual n’és mestre, totes i cadascuna de les ermites cone-
gudes i algunes altres, de les quals ell ha descobert en
el seu lloc primitiu d’emplaçament.

La història dels ermitans de Montserrat
Val a dir que a Montserrat, els ermitans precediren
als monjos. De fet existien ja al segle IX, perquè
sabem que el comte Guifré I el Pelós donà a l’abadia
de Santa Maria de Ripoll el 933 quatre ermites,
dues a la part alta de la muntanya: Santa Maria i
Sant Iscle, la primera de les quals donaria origen al

Aquest article ens transporta a la vida ermitana 
de Montserrat, al bell mig d’aquesta muntanya
emblemàtica i única, que ha esdevingut un símbol
nacional i espiritual de Catalunya. Aquesta és 
la veritable història dels ermitans de Montserrat 
que no havíem sentit mai.

monestir; Sant Pere i Sant Martí, al peu de la matei-
xa muntanya, dins la zona de Monistrol. Però n’hi
havia d’altres, com la de Santa Cecília (901) trans-
formada en monestir per l’abat Cesari el 945, i Sant
Miquel.

El nombre d’ermites i ermitans varià segons les
èpoques, però la vida ermitana reflorí arran de la
fundació del priorat de Santa Maria, pel cèlebre
Oliba, abat de Ripoll el 1025. De fet, el primer
ermità conegut és Garí (1057), que vivia a Sant
Miquel, la figura del qual ens ha pervingut envoltat
de llegenda des del segle XIII. Al principi els ermi-
tans estaven sota la jurisdicció del bisbe de Barcelo-
na. Al segle XIV la vida ermitana era florent, perquè
l’any 1316 hi havia sis ermitans, dos d’ells sacerdots,
i el 1329 eren nou, i aviat van arribar a catorze i
més. Però fou el papa Benet XIII qui, en erigir  en
abadia el monestir de Santa Maria de Montser-
rat(1409), determinà que els ermitans fossin només
dotze, tots depenents de la jurisdicció de l’abat, el
qual nomenava el pare vicari dels ermitans. L’abat
Antoni Pere Ferrer els donà unes constitucions el
1456, en les quals establí les disset festes anuals en les
quals els ermitans havien de baixar al monestir a par-
ticipar de la litúrgia i el menjar amb la comunitat.

Del segle XV el més famós dels ermitans fou Ber-
nat Boïl, fill de Zaidín (Osca, però bisbat de Lleida),
nascut el 1445, home de confiança del rei Ferran el
Catòlic, ordenat prevere el 1481 i nomenat vicari
dels ermitans. Estant a l’ermita de la Trinitat traduí
al castellà el De Religione de l’abat Isaac d’Estel·la. El
1492 es féu frare mínim, i el 1493 acompanyà

Colom en el seu segon viatge a Amèrica, on celebrà
la primera missa en aquell continent nou i després
retornà a Catalunya, on morí abat de Cuixà el 1505.

Però qui donà una gran embranzida a la vida
ermitana montserratina el 1493 fou el benedictí
val·lisoletà García Jiménez de Cisneros, prior i abat
reformador de Montserrat, que reorganitzà la vida
dels ermitans de la muntanya, i els donà unes consti-
tucions sàvies i equilibrades que determinaren la
vida, l’horari, el rés i les austeritats dels ermitans,
com també la seva relació amb els pelegrins i amb el
monestir, que regirien la vida ermitana montserrati-
na més de tres segles, modificades només en part per
la visita apostòlica de 1584 i per les visites del visita-
dors benedictins de la Congregació Val·lisoletana.

Val a dir que l’ermitori estava dividit en dues
zones, denominades Tebes i Tebaida, separades per
la vall de Santa Maria, amb la cèntrica i més gran
ermita de Santa Anna, on vivia el pare vicari –abans
havia viscut a la de la Santíssima Trinitat–, que era
el seu superior immediat nomenat per l’abat del
monestir, on es reunien setmanalment pels actes
comunitaris, especialment per oir missa, confessar-
se, etc., llevat dels dies més solemnes o quan moria
un monjo, que baixaven al monestir.

Les vocacions no faltaven. Fins al segle XIV quasi
tots eren de la corona d’Aragó, però després n’hi
hagué de tot Espanya. L’ermità era rebut per l’abat,
feia el seu any de noviciat al monestir, i esmerçava
part del seu temps en serveis humils. I després de
professar els quatre vots de pobresa, castedat, obe-
diència i estabilitat a la muntanya, havia d’esperar
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Santa Creu (1516), mort en olor de santedat, com
els monjos preveres Dionisio Reinal, biscaí († 1575)
i el neozelandès Pedro de Burgos († 1572), amic del
duc de Béjar i educador dels seus fills, que publicà
uns llibrets d’espiritualitat ben interessants, i també
l’italià de l’ermita de Sant Joan, Benet de Tocco,
parent de l’emperador Carles V, que assistí a la seva
presa d’hàbit el 1542, el qual després fou abat de
Montserrat i bisbe de Vic, Girona i Lleida. També
cal fer esment de l’abat general basc de la Congrega-
ció de Valladolid, Plácido de Salinas; del venerable
Sebastià de Viloslada, riojà, recol·lecte benedictí i
abat d’alguns monestirs, entre aquests el de Sant
Martí de Madrid, on fundà l’hospital de la Buena
Dicha, on reposen les seves despulles; l’abat Barto-
meu Garriga, que bastí l’actual església de Montser-
rat, i morí essent ermità l’any 1578; Ciríaco Pérez
(† 1637), que visqué a Sant Dimes i publicà a Bar-
celona un compendi breu d’exercicis espirituals, i el
poeta Alonso de Santa María.

Al segle XVII la vida ermitana quedà afectada per
la Guerra del Segadors, perquè el 1641, amb els
monjos castellans expulsats de Montserrat per la
Generalitat, marxaren també sis ermitans naturals
de la corona de Castella; però de seguida prengue-
ren l’hàbit altres candidats catalans, aragonesos,
valencians, italians i francesos, en total seixanta-un,
tots els quals perseveraren, essent el més famós de
tots Pere Fouquet, «fray Pierres» († 1670). 
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que l’abat els donés llicència per ocupar una ermita
vacant, començant per la més alta i llunyana del
monestir, que era la de Sant Jeroni, envestida per
vents forts, freds i calors, fins que vacant alguna altra
ermita, sigui per mort de l’ermità, o per haver-se
traslladat definitivament a la infermeria del mones-
tir. Llavors els ermitans anaven passant d’una ermita
a l’altra, i així estaven més a prop del monestir.
Abans, però, havien de donar un memorial signat,
on constava tot el que hi havia a l’ermita en deixar-la
i en rebien el corresponent, a la nova ermita.

L’hàbit dels ermitans era el mateix que el dels
monjos, però canviada la cogulla per una capa, tot
de color negre primer, i després de color terrós. Els
que no eren clergues s’havien de deixar la barba i els
cabells llargs, i els clergues afaitar-se i portar tonsura
al cap. Hi havia també monjos que amb permís de
l’abat ocupaven una ermita durant temporades més
o menys llargues. Tots els ermitans eren proveïts
dues vegades per setmana de queviures, especialment
de pa i de vi, i d’altres coses necessàries, que els ho
pujaven els criats del monestir per mitjà d’atzembles.

Els ermitans menaven una intensa vida de pregà-
ria que els ocupava algunes hores al dia, començant
pels matines de mitjanit, que alçant-se del llit toca-
ven la campana de la seva ermita, per avisar-se l’un
veí a l’altre, i després les altres hores canòniques:
laudes, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i comple-
tes. També dedicaven força temps a la lectura espiri-
tual i al treball manual, consistent especialment en
el conreu dels seus hortets, on plantaven verdures,
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flors, herbes medicinals i arbres fruiters, i feien
culleres i creus de boix, que després regalaven als
visitants, als qual obsequiaven amb una mica de pa,
vi i fruits secs, després d’haver-los invitat a pregar a
la capella de l’ermita.

La vida i la mort de les ermites
i dels ermitans
Algunes ermites s’havien arruïnat amb el pas del
temps, però s’havien reconstruït en el mateix indret,
no gaire lluny de l’antiga edificació, i d’altres tenien
petits oratoris depenents. Les ermites eren diferentes
perquè la seva construcció depenia de la situació del
lloc on estava bastida. Eren, de fet, monestirs minús-
culs, perquè totes i cadascuna d’aquestes ermites
tenien almenys aquestes dependències: la capella
amb el seu altar, retaule i campaneret d’espadanya
amb la seva campaneta, on l’ermita pregava, rebia els
visitants i els invitava a pregar, i on s’aplegaven tots
els ermitans per oïr missa el dia del seu titllar; l’estu-
di, que era el lloc on estudiaven, llegien i treballaven
manualment, el dormitori o cambra per dormir; una
petita cuina i una habitació per guardar els estris per
conrear l’hortet i guardar els productes recollits.
Totes les ermites tenien per beure i regar el seu hor-
tet una cisterna sovint cavada a la roca, on recollien
l’aigua de la pluja i on alguns tenien peixos.

El segle XVI fou un segle florent d’ermitans, per-
què prengueren l’hàbit una cinquantena de postu-
lants, alguns memorables pels seus estudis o càrrecs,
com ara l’aragonès Benito de Aragón, a l’ermita de

ERMITA�DE�SANT�JAUME.�MONTSERRAT.�SEGLE�XVIII

ERMITA�DE�SANTA�ANNA.�MONTSERRAT.�SEGLE�XVIII

ERMITA�DE�LA�SANTÍSSIMA�TRINITAT�O�PALAU�DE�LES�ERMITES.�MONTSERRAT.�SEGLE�XVIII



La vida austera i solitària dels ermitans els guan-
yà fama de santedat entre el pelegrins que els visita-
ven, com es pot comprovar en les relacions dels seus
viatges que ens han deixat escrites els visitants
estrangers d’exepció dels segles XV al XIX. Aquesta
fama de santedat feia competència a la dels monjos
i, per tant, no era gaire ben vista per bona part
d’ells. D’ací que després de l’exclaustració de 1835

no es restaurés més la vida ermitana, considerada al
final pel monestir més com una càrrega, i no pas
com un ajut.

El segle XIX és un segle de decadència pels ermi-
tans, primer perquè el 1809 les tropes franceses
mataren els ermitans Agustí Pallejà i Benito Pastra-
na, i el 1811 cremaren algunes ermites i mataren
també els ermitans Josep Broch, Maur Gaspar Pica-
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L’extracció social dels ermitans era variada, fills de
famílies humils i fills de famílies nobles i militars, i la
seva formació anava des dels que gairebé no sabien
llegir ni escriure, fins als que tenien estudis i sabien
llengües diverses, seglars i preveres. En general eren
persones madures d’uns trenta anys d’edat, que sen-
tien una forta atracció vers la solitud i l’austeritat de
la vida ermitana, sovint fastiguejats de les hipocresies
mundanes i amb el desig de fer penitència per la seva
vida pecadora anterior. La vida dels ermitans era
solitària i austera, però si estaven malalts baixaven a
curar-se a la infermeria del monestir, on hi havia
també farmàcia. De manera que per la seva edat i les
penalitats de la muntanya, la mitjana d’estança dels
ermitans a les ermites al segle XVI era d’una quinzena
d’anys, però augmentà al segle XVII a quasi el doble,
i més encara al segle XVIII.

Al segle XVIII, la Guerra de Successió afectà els
monjos castellans, que en nombre de quaranta-cinc
foren expulsats del monestir; però no afectà gaire els
ermitans, que durant aquests anys tots foren catalans.
Acabada la guerra tornaren a acudir a Montserrat per
fer-se ermitans candidats d’arreu de la península ibèri-
ca, entre els quals excel·liren els portuguesos Manuel
de Sousa († 1740) i Antonio Peyroto († 1766); el pin-
tor romà Giorgio Antonio de Ricci († 1750); Ramón
Mateu, de Seva († 1757); el maltès Pablo Grecg de
Sant Rafael († 1788); el jerezà Romualdo de Godoy
(† 1796); el malagueny José Francisco González, que
el 1798 passà a la trapa de Santa  Sussagna, i els barce-
lonesos Benet Torija († 1802), Miquel Hilarió Vertha-
mon († 1808) i d’altres.

L’ermita de Sant
Jeroni és la més
alta de Montserrat
(1.130 m) 
i la més allunyada 
del monestir
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Vista del monestir 
de Montserrat des de
l’escala dreta que puja 
a sant Dimes, que surt
dels jardins del mateix
monestir.

Per Jordi Solà i Franquesa

Nosaltres, quan érem escolans, els dijous, pujaven
corrents a les ermites, i en baixàvem igual. Ara, des-
prés de més de seixanta anys, ho faig amb més calma
i bufant. Aquest últims anys, per culpa dels aiguats del
2000, l’escala dreta quedà molt malmesa, però aques-
ta primavera del 2008, ha estat refeta totalment, i molt
bé; però és tant sols d’ús particular del monestir.

Encara hi ha una escala més dreta a l’altre cantó
de cingle. Una canal que també va ser equipada en
temps antic per pujar al castell del Diable. Per
damunt de Sant Dimes hi ha senyals a la roca de
graons. El 1920 s’hi va instal·lar una escala de ferro,
com una mena de via ferrada, en l’actualitat molt
impracticable, que surt del mateix lloc. Una puja per
la dreta del cingle i l’altra per l’esquerra. 

A la muntanya de Montserrat hi ha altres escales,
com ara l’escala de Jacob, entre les Magdalenes; la
del pas dels Francesos, al pla dels Ocells, i el camí
de Sant Jeroni, el cim més alt de Montserrat.

HISTÒRIES DE MONTSERRAT

L’escala dreta de Montserrat Els escrits antics de Montserrat parlen dels tres
camins per pujar a la part més alta de la muntanya o
a les ermites. El primer, més planer i llarg, per l’ermi-
ta de Sant Miquel a la de Sant Joan. L’altre per
Santa Anna, el pas dels Francesos o estret de
Gibraltar, al pla dels Ocells i  Sant Jeroni. I el més
curt i ràpid, l’escala dreta, que sortia de l’hort de
darrere del monestir fins a les ermites de Santa
Creu i Sant Dimes. En les cròniques consta que
Münzer diu que hi pujà el 1494. Era segons ell
«angustissima crepitudinosam et periculosam viam
per gradus in petra scissos et varia abrupta tam-
quam per scalam». Bona llatinada per definir la
situació de l’escala.

L’any 1499, l’abat Cisneros, féu una escala nova
que costà 200 ducats i que constava d’uns 600
graons i superava un desnivell de 180 m. Més tard,
el general de l’orde benedictí de la Congregació de
Valladolid (Montserrat estava sota la jurisdicció d’un
monestir de Castella, per no ser grats als Reis Catò-
lics), que durà fins a la Guerra dels Segadors amb
l’expulsió dels monjos no catalans.

L’any 1778 Benito Urie i Valdes ordenà inutilitzar
l’escala, perquè segons ell quan hi pujaven les
dones era una ocasió visible i manifesta de la major
indecència. Més tard un altre visitador de l’orde, va
ordenar rehabilitar-la. Diu així la crònica: «Que els
ermitans quan baixin al monestir vagin en processó
des del portal fins a l’escala dreta».

L’any 1811 el general Manso intentà que la junta
militar no fortifiqués el monestir contra les tropes
napoleòniques i deia així: «Montserrat té moltes entra-
des i una sola sortida», que podria ser l’escala dreta.

Després de destruccions i més desastres, i un
cop arribat el nostre temps, el del meu record, els
anys quaranta del segle passat, el germà Gregori Pi,
féu un treball de paciència monàstica i esforç, per-
què va refer tots els graons, passamans i dues por-
tes per sota d’unes roques entravessades a mitja
canal, un treball que el fet de pujar el material ja era
tota una proesa. Aquest germà, després va conti-
nuar el pas dels Francesos cap a Sant Jeroni.

D e la meva infantesa a Montserrat en tinc
molts bons records, sobretot de les nos-
tres passejades per les ermites i els seus

camins i escales. Per això us vull parlar de l’escala
dreta, la seva història i el seu origen, que és tan
antic com la mateixa vida dels seus habitants. 

De ben segur que devia ser un pas difícil per la
canal, però de mica en mica el pas es féu més
segur, i es construiren graons excavats en la roca, i
alguna escala de fusta per superar la canal. Com
que era el camí més recte i ràpid per arribar a les
ermites que hi havia damunt del monestir, tingué la
seva importància en aquell moment.
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ñol i Bernat Cots, de manera que només quedaven
cinc ermitans. I la inseguretat regnant i la manca de
mitjans feren que després de l’exclaustració del
Trienni Constitucional (1820-23) s’obligués a resi-
dir en el monestir als pocs ermitans que quedaven
fins a l’exclaustració general de 1835. Quan el 1844
l’abat Josep Blanch emprengué la restauració del
monestir, tampoc no es restauraren les ermites, per
manca de diners per restaurar-les, tot i que els ermi-
tans maldaren perquè se’n restauressin algunes, per
la qual cosa acudien fins i tot a instàncies superiors,
religioses i civils, però sens èxit. Antoni Galí, últim
ermità, morí a Barcelona el dia de Nadal de 1856.

Després de molts anys sense cap ermità, les ermites

anaren ensorrant-se, fins que el P. Estanislau Llopart
(† 2003), veritable baró de Déu, ressuscità la vida
ermitana a la muntanya. Tingué alguns deixebles,
homes i dones, que no perseveraren en la muntanya,
si bé alguns monjos hi feren estades més o menys llar-
gues. Actualment el lloc de les ermites encara respira
aquest ambient de silenci i soledat, i algunes estan
habitades per personatges originals a títol individual,
però el seu estil de vida està molt allunyat del que
tenien els ermitans dels segles anteriors.

Jacint Verdaguer, que visità les ermites, orbes ja
d’ermitans, planyent-se de veure-les deshabitades,
posa en boca de la Moreneta aquesta sentida lamen-
tació:

Cançó de les ermites

Portí corona de dotze ermites,
les habitaven tretze ermitans,
des de la terra semblen petites,
des de la Glòria semblaven grans.

D’una a una me les han preses,
les dotze perles del meu collar;
les dotze llànties per Déu enceses,
ai! ja no cremen en món altar.

Oh Catalunya, só ta Patrona,
torna’m, si et plau,
les dotze estrelles de ma corona,
que de més pures no en té el cel blau.

(O.C., Barcelona, 1974, p. 184)
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Inici de la pujada de l’escala dreta del monestir
de Montserrat.




