
lJna rrisita a Santa GecíIia
de Montserrat a les clarreries

clel segle XVIII
per Francesc Xavier Altés i Aguiló

La tarda del dia 30 de maig de I'any 1789
s'aturava a l'antic monestir de Santa Cecília de
Montseprat un carruatge que, procedent del
Bruc, anava cap al monestir-santuari de Santa
Maria de Montserrat. En baixà un distingit visi-
tant, que degué cridar I'atenció dels estadants,
acostumats a veure només pelegrins que guaita-
ven a I'esglesiola, o a acollir pobres que sol'lici-
taven aixopluc o bé un mos de pa. Aleshores,
malgrat que la carretera oberta I'any 1683 girés
fregant gairebé I'esglesiola, el tràfic rodat passa-
va normalment de llarg per aturar-se, en tot cas-,

a la font de Santa Cecília. La visita obligada del
pelegrí o visitant de Montserrat a I'antiga esgle-
siola monàstica de Santa Cecília no naixeria fins
al segle xIX, quan començaren de recomanar-la
les guies del pelegrí a Montserrat. L'antigor del
temple i les ruïnes adjacents s'avenia d'allò més
a la visió romàntica del Montserrat del segle
passat; d'altra banda, la proximitat al monestir-
santuari en feia un bon passeig per a un dels tres
dies de la clàssica estada a Montserrat.

Aquell visitant inhabitual era Francisco de
Zamora (1751-1872), alcalde del crim a l'Au-
diència de Barcelona, el qual en els seus lleures
recorria Catalunya amb I'afany d'escriure un
diari de viatges i una història dels seus pobles.
Ara pujava per segona vegada a Montserrat, i
duia al cap el projecte d'editar una obra monu-
mental sobre Montserrat en la qual aplegaria es-
tudis de geografia, història natural, i història ci-
vil i eclesiàstica de la muntanya.l L'antic mones-
tir de Santa Cecília de Montserrat entrava,
doncs, plenament en el seu projecte, aureolat, a

més, com a primer centre conegut de vida mo-
nàstica a la muntanya de Montserrat. L'antic
monestir, documentat des de l'any 899, havia es-
tat restaurat i refundat l'any 945 per la comtessa
Riquilda,2 esposa del comte Sunyer de Barcelo-
na, i per un prevere anomenat Cesari, que en
fou abat 3 i que es volia també arquebisbe de
Tarragona i, doncs, metropolità restaurador de
la província eclesiàstica tarraconense,4 aleshores
incorporada a la de Narbona des de l'ensulsiada
de la invasió sarraïna de I'any 711. Malgrat que

els erudits de l'època de F. de Zamora coneixien
I'enigmàtic abat Cesari i maldaven per aclarir
I'afer de les seves pretensions episcopals, cap
del viatgers més famosos del Montserrat del se-
gle xvur i principis del xx no parà esment en
les restes de l'antic cenobi de Santa Cecília. Ni
una referència en els viatges d'Antonio Ponz, de
Philipp Ticknesse, de Chantrau, de José Vargas
Ponce, de Guillaume de Humbolt, ni d'Alexan-
dre de Laborde; solament I'esmenta el pare Jau-
me Villanueva,s que visità Montserrat l'any
1806.

A I'església i parròquia de Santa Cecília, F.
de Zamora hi fou rebut per mossèn Lluís Fran-
colí, que des de I'any 1778 n'era primer vicari
perpetu, és a dir primer rector no conventual i
inamovible d'ençà que I'antic monestir havia es-
tat definitivament annexionat al de Santa Maria
de Montserrat l'any 1539. El darrer monjo-vicari
nutual havia estat el P. Anselm Menéndez.6 El
mossèn n'aprofità la visita per a cercar influèn-
cia en les diferències que tenia amb els monjos.
Aquestes arribarien al punt culminant l'any 1794
quan envairia la propietat del monestir, i entre
altres coses faria tallar grans alzines, aurons i
teixos a les canals de Sant Jeroni i de la Font del
Llum, al bosc de I'Hort del Malany i a la Cova
de I'Heura,7 indrets de la muntanya, vora ma-
teix de Santa Cecília, que els monjos explotaven
de manera controlada.

1. F. DE ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Cataluäa, crl. R.
BOIXAREU, Barcelona, 19'13, pp. 282 i 288; F. X. ALTES I AGUILO
- J GALOBART I SOLER, Utr ambiciós projecle d'hislòña eclesiàstica
i naLural de Montseüal, dirs Revista Catulana de Teologia 13 (1988)
205ss

2 Yegeu l'acta de la restauració cn la mcva introducció a l'edició de
B RIBAS I CALAF, Històría de MonßeïoL, Montserrat, 1990, pp 6ó
68

3 B RIBAS I CALAF, HßLòrio de MontserraL, pp. 49-50; 66-68,
I4Q-r4',1

4 B RIBAS I CALAF, Històrio tLe Motúsetrot, pp 146-14? R
d'ABADAL, El pseud.o-at quebisbe de Tan agona Cesat i (segle X) i les
prcteses butlles cle Santa Cecília, dins de l¿ Paraulu Crßtiana,34 (192'7)
316ss , reproduït en Dels visigols sls Calalans,Il, Barcelona, 1970, pp
25-55

5. Viage lilerarío o las lglesios de Espana, vol 7, València, 1821, p.
16r-162

6 Arxiu de Montserrat, bossa 38/s n , Plet de Santa Cecília (1795-
1800), f. 6

7 Arxiu de Montserrat, bossa 38/s n , Plet de Santa Cecília (1795-
1800).
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E,l mossèn mostrà al seu visitant el poc que
restava de l'antic cenobi, mentre li explicava el
que bonament sabia de la seva història; tot ple-
gat no gaire cosa, perquè tota la documentació
es conservava gairebé inèdita a l'arxiu del mo-
nestir de Santa Maria.

L'atenció de F. de Zamora se centrà en l'es-
glesiola, i el colpí tan profundament de sentir de
llavis del mossèn que aquell petit temple havia
estat consagrat I'any 957 pel bisbe Jordi de Vic,8
que el considerà bastit durant el segle x. L'edi-
fici i el que estotjava bé mereixien de figurar en
la seva obra monumental sobre Montserrat; i
decidí de fer-hi passar el pintor Pere pau Mon-
taña i Llanas (1749-1803), sots-director de l'es-
cola de Llotja de Barcelona, per tal que li'n fes
alguns dibuixos (juliol-agost del 1789) que, un
cop gravats, il.lustrarien l'obra projectada.
L'obra del pintor i les descripcions que el mos-
sèn, posat a fer de cicerone trameté posterior-
ment a F. d,e Zamora, ens il.lustren sobre I'estat
de I'esglesiola a les darreries del segle xvllt, tal
com ho faria una petita guia manual.e
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V'istu punotìt,tica dc Santa Cecília dc ùlonîseuat, tarlitzatlu l'uny l7li9 pcl pitttor
Pere Pau Montaäa i LLanas

La vista panoràmica del conjunt, presa des del
nord-est (Biblioteca de Montserrat, ms. 1137),
ens mostra, a I'esquerra, sobre el fons de la
muntanya, la capçalera de l'església, amb dos
absis i espadanya; i, a la dreta, la rectoria amb
el seu tancat de falsos merlets evocadors del
proper castell Marro.

L'aspecte extern de I'esglesiola feia encara
més evidents les grans transformacions internes
que havia sofert,10 i permetia, alhora, de fer-se
càrrec de la seva estructura -tal com la veiem
avui- de planta basilical, amb les dues naus
col.laterals més curtes formant una mena de

8. La dotal¡a, o acta de colsagració, ha estat publ¡cada per R. OR-
DEIG I MATA, Inventor¡ cle les actes de (lotoció i consa1rqcí¡j tLe les es-
Elésies cntdlqnes II: tnys 952-988 dins R¿yi¡r¿ Catolant dc Teología 5
(1980),1s7-r59.

9 F .DE ZAMORA, Diario de los viaje.s, p 282, F X a]-fËS I
AGUILO J. GALOBART I SOLER, Utt oml¡íci¡is ptojecte, p.215.,
Madrid, B¡blioteca dcl Palâc¡o Real, nrs. 2520,11. l4-15v.,20; Biblioteca
de Montscrrat, ms 113?

l0 Alguns autors montserratins han atribult una ieconstrucció dè
l'esglesiola a l'âbat Benet de Tocco, extrapolant I'abast d'u¡cs obres rca-
litzades en e1 conjunt I'any 155? (vegcu F. X. ALTES I AGUILO, E/s
olruts nnnlsetrul¡ns tLal segle XVt al "Libet teformol¡oil¡s Mo,ltissetroh",
clins S¡a¿l¡a Monasticd,32 (1990, 199)
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Intut¡¡t'nttrtilolu lt.\utt¡t Lttíltu (saglt Xl)'), icsbó.: rltrc t'tt l(u l'(n_\) 1798 cl pintor
Pete Pttt Montuñt i Llanas

transsepte, i amb àbsides or-ientades. El pintor
Montaña n'alçà un croquis de la planta amb les
seves mides per tlametre'l a F. de Zamora.
Aqucsta disposició de I'edifici l.ravia estat capgi-
racla feia temps, cle tal manera que alesholes
hom accedia a I'església per una nova porta
principal oberta al bell mig de I'absis de la nau
central; el presbiteri i I'altar major havien estat

traslladats a la paret oposada, a poncnt, darrere
de la qual hom havia clisposat el cementili par-
loquial. Les naus laterals havien estat scgrega-
des de la nau central i destinades a usos profaus:
la de l'epístola per a pallissa cle I'era o esplanacla
o1l s'obria la lrova pot'ta d'entracla; i la de
I'evangeli per a habitatge. L'irrterior de l'única
nau del temple no tenia cap mena dc decoració,
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Iistttt ¡tttxctlutt dc suntu Cuíliu tlt tVlotttstrrut, iu¡ttutt tltl pitttur
Pere Pau Montañu i Llanas pres I'estiu tle L'any 1789

ni cor elevat, ni creus de consagració, ni sagris-
tia, però aixoplugava tres altars -el major i al-
tres dos de laterals- amb llurs retaules respec-
tius.

El retaule de l'altar major era de fusta apri-
moradament treballada. El presidia una escultu-
ra de marbre blanc de santa Cecília -titular de
la parròquia- de sis pams d'alçada, que duia al
peu un triple escut heràldic, que segons el mos-
sèn corresponia a les armes del monestir perquè
es retrobava en altres llocs de I'antic cenobi. Era
un escut quarterat en sautor, amb els flancs pri-
mer i quart fusats o bé losanjats. La imatge re-
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presentava santa Cecília dempeus, abillada amb
túnica i mantell ribetat, amb corona reial sobre
la testa, i sostenint amb les mans els seus atri-
buts: amb la dreta la palma del martiri, i amb
l'esquerra el llibre dels evangelis i un petit or-
guenet. El pintor Montaña en deixà constància
tot prenent-ne un apunt (Madrid, Bib. del Pala-
cio Real, ms. 252, f. 20) que ens ha ajudat a
identificar el que resta d'aquesta imatge.

L'altar situat a la dreta del major estava dedi-
cat a sant Benet, i era senzill i matusser. En can-
vi, I'altar d'enfront seu tenia un retaule format
per una bona peça pictòrica sobre taula, que al



pintor Montaña li semblà de principis del segle
xv o bé fins i tot anterior, mentre que mossèn
Francolí ç1 creia un antic retaule major arraco-
nat, atès que la imatge central era també una
santa Cecília. La seva figura, de vuit pams d'al-
çada, portava els mateixos atrjbuts que l'altra i
estava emmarcada lateralment amb escenes cle

la seva vida i martiri bellament executades. En-
tre els altres objectes destinats al culte solament
destacava un reliquiari de plata en forma de mà
que estotjava un os de les mans de santa Cecília.

El mossèn mostrà també al seu visitant algunes
laudes sepulcrals disperses per I'esglesiola, les
quals, per les seves figures heràldiques, atribuïa
a la casa comtal de Barcelona, i als marquesos
de Castellbell. El pintor Montaña en dibuixà per
a F. de Zamora una amb un gran escut, amb
bordura de vuit peces, quarterat en sautor i amb
una crossa episcopal inscrita (Madrid, Bib. del
Palacio Real, ms. 2520, f.20). Les altres restes
de l'antic monestir no devien presentar res de
remarcable.

EI pas de la Guerra del Francès s'hi deixà sen-
tir. De primer, el mes de juliol de I'any 1811, t'o-
ren els impactes de I'artilleria dels defensors de
Montserrat sobre l'edifici i les teulades; imme-
diatament vingué I'ocupació militar de I'indret
per part de l'exèrcit francès, i finalment la doble
crema dels edificis de I'octubre del 1811 i el ju-
liol del 1812. L'esglesiola restà, tanmateix, dem-
peus en un estat molt precari, perpetuat per les
conseqüències de la guerra i de les lleis des-
amortitzadores i exclaustraclores dels anys 1820 i
1835. Encara I'any 1860 I'erudit pelegrí Josep
Puiggarí se'n feia ressò en un pelegrinatge litera-
ri a Montserrat.ll El temple, que conservava els
dos absis, tenia encara la porta enmig de I'absis
de la nau central; el seu interior mancat de de-
coració deixava més al descobert alguns ele-
ments no esmentats per mossèn Flancolí. Prop
de l'entrada una pica baptismal mig encastada a
la paret, i en l'interior de l'antic absis central
unes rengleres de nínxols o fornícules, que ell
imaginà destinades a reliquiaris o bé a ofrenes
dels fidels.12 Més enllà, arraconat sobre una tari-
ma, hi trobà el bust mutilat de la santa titular, el
qual per la factura, pels acabats i per l'elegància
del vestit, li semblà una bona peça del segle xtv.
Aquest fragment -que pel que sembla s'ha con-
servat- corresponia, segons Puiggarí, al bust de
I'escultura, tot i que pels detalls gue en dóna
sembla tractar-se pròpiament del fragment del
tors de la imatge.

Les despulles d'allò que havia alegrat els ulls i
el cor dels nostres tres acompanyants, el mos-
sèn, el pintor i l'alcalde del crim, reprengueren

nova vida amb la primera restauració de I'esglé-
sia realitzada l'any 1862. La dirigí Francesc de
Paula Villar, arquitecte del santuari de Montser-
rat i promotor de la iniciativa porclue me parece
que se halla en eI estado crítico de salvarla, se-
gons afirma en carta del 18 de febrer a I'abat
montserratí Miquel Muntadas, que li havia re-
graciat l'ofrena.13 L'antiga església monàstica
fou retornada a la seva orientació primigènia tot
reobrint una de les dues antigues portes de la fa-
çana de ponent i reintegrant-hi les dues naus la-
terals. L'àbsida central fou apedaçada i hom res-
tituí o afegí sota l'espadanya I'absidiola de la
nau septentrional.la Aquesta obra de restauració
seria completada els anys 1927-30 per l'arquitec-
te J. Puig i Caclafalch, i per les millores efectua-
des durant la dècada 1940-1950 quan I'antic ce-
nobi acollí la comunitat de monges benedictines
de I'actual monestir de Sant Benet c1e Montserrat.

L'obra de restauració del segle passat fou
completada amb una recollida d'elements escul-
tòrics que passaren al fons del museu lapidari de
Montserrat. Les laudes sepulcrals dels Castellbell
o bé dels Castellgalí i l'escut dibuixat pel pintor
Montaña actualment formen part del lapidari
decoratiu de les galeries del claustre neoromànic
del monestir de Montserrat, construït per l'ar-
quitecte J. Puig i Cadafalch. Entre les peces del
dipòsit del lapidari hi ha també un escut cairo-
nat, amb ornamentació gòtica, que porta les bar-
res de Catalunya, i vora la porta que comunica
la galeria superior del claustre amb l'escala prin-
cipal del monestir hi trobem un escut partit amb
les armes d'Aragó i Sicília; resta per saber si
mossèn Francolí tenia davant dels ulls algun
d'aquests dos escuts quan atribuïa sepultures a
la casa comtal de Barcelona. La imatge de santa
Cecília, identificable gràcies a I'esbós realiÍzat
pel pintor Montaña, després de passar pel dipò-
sit del lapidari,ls presideix elegantment des de fa
anys, bé que mutilada i innominada, un àmbit
de la <sala gòtica> de I'hostatgeria del monestir
de Montserrat.

11 Una petegrínoción a Mon¡setnt,,Jins El Museo Universol,4
(1860),371

12 Dues d'aquestes fornícules amb ornamentació policromada, fo-
ren redescobertes en la restaurâció de J Puig i Caclafalch (cfr Santo Ce-
cílis de Montsetrot, diîs Stud¡a Mona¡tica 19 (1987). Molt possiblement
la renglera superior dc lornícules esmentada per Puiggarí cor espon a les
dues finestres Iate¡als de 1'absis

13 Arxiu dc Montserrat, bossa 4?/s n
14 E JUNYENT, L'a, quitectu, q religiosa o Catalwrya abans del ro-

,ràl?¡c, Moltserrat, 1983, p. 132, l'atribucix a la restau¡ació del 1927-
1930 a causa de I'ambigûilat dcl mateix J PUIG I CADAFALCH, S¿¿lc
Cecília, p 2l

15 Vegeu la fotografia presa I'any 1914 pel ca[onge C. BARRA-
QUER y ROVIRALTA (Zos teligiosos en CoÍoluño duonte lo pilmero
m¡la.l del siglo XIX, vol 1, Barcelona, 1915, p 71'l) A primer terme a

mà drcta apareix el fragmeût corfesponcnt al peu i part inferior de I'es-
cultura
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