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El Rosari Monumental del camí de la
Santa Cova de Montserrat*

per Josep Galobart i Soler

r. rNTRoDUccró

La revista Montserrat. ButlLetí del Santuari
no podia deixar passar per alt la celebració del
centenari de la inauguració dels dos misteris,
el primer de goig i el cinquè de dolor, amb
què s'inicià, a la tardor de 1896, la construcció
del Rosari Monumental que s'aixeca en el ca-
mí de la Santa Cova de Montserrat. L'erecció
d'aquest Rosari Monumental, promoguda pel
canonge vigatà Jaume Collell, és el testimoni
de la doble devoció de I'Església catalana al
Rosari i a la Mare de Déu de Montserrat; i al-
hora volia posar de manifest la seva romanitat,
concretada en la veneració a la persona del
papa Lleó XIII. La celebració d'aquest cente-
nari, doncs, ens ha mogut a escriure'n una pri-
mera aproximació, amb finalitats bàsicament
divulgatives. Al mateix temps, és un comple-
ment, com ja havíem anunciat, a la història
sobre la Santa Cova de Montserrat publicada
també en aquesta mateixa revista.l

El Rosari Monumental té el seu origen en la
crida, feta pel canonge Dr. Jaume Collell i
Bancells, als cristians catalans per tal d'home-
natjar el Papa Lleó XIII. El canonge vigatà, en
un article publicat en ocasió del 50è anivetsari
de I'ordenació episcopal del papa al "Diario de
Barcelona" del 19 de febrer de 1893, i que duia
per títol Un Hennoso tnonunxento ó León XIII,
llançava la idea de construir un Rosari Monu-
mental al llarg del camí de la Santa Cova de
Montserrat. Una portalada, a manera d'arc

x Aquest article tindrà la scva continuació els ntisteris de
dolor i els de glòria en cls dos pròxims Butìletins
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triomfal, concebuda com a monument en honor
del papa, havia d'aixecar-se a I'inici del Rosari
Monumental. Aquest arc, que no arribà a cons-
truir-se mai, havia d'alçar-se a la confluència
del camí de la Santa Cova amb la drecera de
Monistrol de Montserrat. La idea de Collell,
però, no tingué el ressò que ell esperava, i ha-
gueren de passar uns anys per rellançar-la; i
molts més per veure-la totalment realitzada.

Rellançament del projecte

La publicació, el 5 de setembre de 1895,
d'una nova encíclica del papa Lleó XIII sobre
el Sant Rosari, que tingué molt de ressò arreu
d'Europa, proporcionà I'oportunitat al canonge
vigatà de rellançar el seu projecte. En el nú-
mero de maig de 1896 del Missatger del Sa-
grat Cor, i sota el títol <Lo Rosari Monumen-
tal de Montserrat>>, Collell preguntava als seus
lectors ¿Y no us apar molt propi y adequat santi-

ficar cLquell passeig que tothom... fan á Mont-
serrat, y embellir aquell caminal ab un Rosari
que podría ser lo més hermós y més poétich de
tota la terra, y que al propi temps fos lo monu-
ment sempitern alçat per Catalunya á la memo-
ria del gran papa del Rosari, del immortal Lleó
Xru?

A la pregunta sobre com havien de ser els
monuments dels misteris del Rosari, responia
dient que no n'hi hó d'haver cap d'igual: que en

la major varietat possible ha de consistir la par-
ticuLar hermosura que podría tenir aquexa Via
florida del Rosari á Montseruat. Desde la cape-
lla propiament dita... fins al humil pedronet ú
oratori,... tot hi cap allí y per tot se presta lo ca-
minal de la Cova; y l'art, posat al servey de la
devoció popular, trovará sens dubte fermes va-
riades... Una rústega capelleta vuydada en la
metexa roca, in forøminibus petrae, ab son re-



xat.de ferro y'l pas del mi,steri pintat en rejola cle
Valencia; una simple estela monumrrtoí o,b ,n
símbol de la dena conesponent; un medalló cle
m,itx relleu empotrat ti la penya, etc. I el fervo_
rós devot del Rosari i dè la Mar.e de Déu de
Montserrat acabava el seu abrandat article
amb aquest clam: ¡eue la excelsa patrona de
Cotctlunya benehesca lo progecte y,l fasse pros_
perar tí major gloria de Deu y be cie tes aniäes!

EI projecte del canonge jau-" Collell d,eri_gir la. sèrie,completa dèls monuments repre_
sentatius dels quinze nisteris del Sant Rosari
va ser, des del primer moment, molt ben aco_llit per la comunitat benedictinu ¿" ir.lãnt_
serrat. A més del fet de representar un home_
natge al papa Lleó XIIf hi havia, encara, un
altre motiu. Com fa notar el pare abat Jásep
Deàs en I'inici de les seves notes sobr.e Ia Res_
tattrctción de la iglesia cle Mr¡ntserrcú, foren
grans les dificultats i les lluites que hi hasué
per aconseguir que el Santuari retornés u -ãn,eclesiàstiques, concretament a la Mitra de
Barcelona, en lloc d,alguns poders laics com
pretenien algunes institucions públiques. I elpare abat acaba l,explicació dient: Obtenido
este triumfo ó sea la aprobación del rJeslincle,
todo Jué echar planes y no falto quien clijot: ya
que querian levantar monumentos en la monia_
ña, que se hagan, pero que sean reLigiosos. Amb
aquest rerefons afirma I'abat que lã idea d,eri_
gir el Rosari Monumental fue ùien or"p*io.--

lnici de Ia construcció i creació de la
primera Junta

^ 
Aquesta vegada la crida de mossèn Jaume

Collell tingué la resposta que desitjav a, i a lafardor d'aquell mateix any 1g96 s'inurgu.a."n
dos misteris del Rosari Monumental, ãf i'-¿"
sefembre el primer misteri de goig, i l,l I d,oc_
tubre el cinquè misteri de dolol: E"l.pr.imer mis_
teri de goig consistia en un simplicíssim O*U,mentre que el cinquè de dolor és una artíìtica i
monumental cr.eu de gust modernista.

La ingent multitud que es congregà a Mont_
serrat.per'.a la inauguració i la benðdicció del
crnque mlsteri de dolor, les seves repercus_
sions_ a I'Església caralana i a lu pr"mJi áixi
com la necessitat de coordinar i de dirigir tot
3lqr" tingués relació amb l,erecció ¿el ñãsåri
Monumental varen moure I'abat Visitad";,-Þ.
Antoni Ruera i pujol. a la creació d,una Junta
del Rosari. Cal tenir present que la construcció
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DetctLl del camí de la Santa
Cova, davcLnt del tercer mis-
teri de glòrk4 la Vinguda de
t'Esperit Sant. LrL fotografia

foufext després de I'an1,
1904.

Alhora aquesta revista era constituïda com a
portaveu oficial de la Junta del Rosari. Els
membres que la formaven eren el pare abat de
Montserrat, Josep Deàs, que com hem dit era
a Filipines, el canonge vigatà Dr. Jaume Co-
llell, promotor del projecte, Gaietà Soler, di-
rector de la revista Lo Missatger del Sagrat
Co¿ i I'escultor Joan Llimona, com a president
del Cercle Artístic de Sant Lluc, que agrupava
els artistes que es volien cristians.

Missió de la Junta i primera distribució
dels misteris

La missió assignada a la Junta del Rosari
erai procurar la difusió de la iclea deL Rosari
després constituir les juntes particuLars (qu,e
havien de fer'-se càrrec de I'erecció de cada
misteri), i admetre ó refusar Los progectes de
Misteri d'acord ab Lo dict¿ímen del Cercle de
Sant Lluch. Aquest punt darrer l'havia reclamat
la Junta del Cercle Artístic de Sant Lluc en un
acord datat el 13 d'octubre de 1896'. el dret
d'inspeccionar els projectes d'obres en el Rosa-
ri Monumental. Una altra missió de la Junta
del Rosari era la d'ctjudar en quant sía necessa-
ri, á la realisació de la corresponent Romeria.

En el mateix article de presentació de la
Junta, escrit per Gaietà Soler, ja s'anunciava
que de I'erecció del segon misteri de goig se'n
feien càrrec un grup de senyores que porten el
nom de Montseffat: lo misteri de les Montser-
rats se'n diu ja. A més, en nom de la Junta,
enumera les associacions que podrien fer-se
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càrrec de I'erecció dels altres misteris: el ter-
cer de goig, El Naixement de Jesús, era desti-
nat als treballadors; el quart de goig, La Pre-
sentació de Jesús al Temple, havia d'anar a

càrrec dels industrials; el cinquè de goig, Je-
sús entre els doctors de la Llei, a càrrec de la
gent de lletres; els primers de dolor, dir, no es-

títn encara determinats; el quart de dolor, Jesús
portant la Creu, diu Gaietà Soler'. escau a la
pagesia; del primer de glòria, La Resurrecció
de Jesús, diu que podria fer-se'n càrrec la Or-
dre dels Cavallers del Sant Sapulcre á la una ab
I'estament militar catalá, distingit per sa reli-
giositat; el segon de glòria, L'Ascensió de Jesús
al cel, no I'atribueix a ningú; el tercer de glò-
ria, La Vinguda de I'Esperit San¿ creu que de
dret pertoca als Sacerdots; el quart de glòria,
L'Assumpció de la Mare de Déu, va á les Filles
de María de Catalunya. I el darrer, La Corona-
ció de la Mare de Déu, s'ha reservat com a co-
rona, á les Confraries del Roser de nostra tena.

Aquesta distribució o assignació de misteris,
que, com veurem, no arribà a terme exäcta-
ment així, concretava la idea que tenien els
membres de la Junta: Totes les clases socials
han de contribuirhi: lo treballador del camp,
com lo treballador de la fábrica; la pageseta fi-
lla de Maria y la gran dama ltonrada també ab
eix títol; los militars y la gent de lletres; los fa-
bricants y la noblesa; en una paraula: tots los
estaments, sense oblidar lo sacerdoci, en santa
germanó, ab viva fé, com la de nostres avis, ab
ardent entussiasme per la Verge, per la. Patria y
per La Religió santa; que ab eix moliu ha de afer-
marse més y més en lo cor de Catalutrya, i re-
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Arranjament del camí de la Santa Cova

Per instal.lar els misteris del Rosari, alguns
ben monumentals, calgué arranjar i adequar el
camí de la Santa Cova. L'any 1898 el monestir
feia condicionar tot el camí eixamplant-lo en
alguns indrets. Les obres consistiren a renovar,
eixamplar i vestir d'una barana d'obra que defen-
si de caigudes al precipicl al llarg de tot el ca-
mí. Aquests treballs els va dur a terme el mes-
tre d'obres Pere Vilata. Tot i que el promotor
fou la comunitat benedictina, hi contribuïren
amb generosos donatius la senyora Mercè Llo-
part vídua de Sivatte i les germanes Emília i
Elvira Llagosteras, grans benefactores del San-
tuari de Montserrat. Ben segur que la data de
1898 que trobem escrita en una paret del camí,
situada a l'indret on el camí de la Cova se se-
para del traçat de la via del cremallera, fa
memòria d'aquestes obres. Pocs anys després
d'aquest arranjament, el 1903, calgué eixam-
plar novament alguns indrets del camí, per tal
de poder passar els dos grans blocs de marbre
destinats a la construcció del segon misteri de
glòria, com ha quedat consignat en la Crònica
del Monestir. Amb aquestes obres el camí es-
devenia digne i segur per als pelegrins que, tot
resant el Rosari, es dirigien a la Santa Cova.

Balanç i perspectives de I'erecció del
Rosari Monumental

El Dr. Jaume Collell, cinc anys després d'ha-
ver-se iniciat I'erecció del Rosari Monumental,
concretament l'any 1901, en quatre editorials
titulats El Rosari Monumental de Montserrat
publicats a la Revista Popular, en feia un ba-
lanç i proposava unes línies o pautes sobre la

continuació de la construcció del Rosari Mo-
numental. Pel seu interès els resseguirem.

En el primer editorial, publicat al número
del l1 d'octubre de 1901, justifica el retard
que duia la construcció. Després de remarcar
el renaixement de la devoció a la Mare de
Déu de Montserrat, explica que inicialment
s'haurien acontentat que cada uno de los tres
órdenes de misterios, hubiera habido uno con
carácter monumental; pero que los demás hu-
biesen sido modestas capillas... Pero hubo desde
un principio una laudable emulación entre los
donantes... Dado el impulso por el Apostolado de
la Oración con el quinto misteri de dolor, se ha
rivalizado en dar á todos los demás que se han
erigido, verdadero aspecto monumental. Aques-
ta rivalitat, però, segons el mateix canonge
Collell: si ha sido beneficiosa bajo eI punto de
vista artístico, ha impedido por otra la pronta
realización de Ia obra.

En el segon editorial, publicat al número del
24 d'octubre, comença remarcant el profund
sentit cristià que tenia el fet que la primera de-
na del Rosari Monumental que s'havia acabat
era la dels misteris de dolor. En aquell moment
ja s'havien inaugurat vuit misteris, els cinc de
dolor, el primer i el tercer de goig i el quart de
glòria. A més, ja s'estaven construint el segon
misteri de goig, La Visitació, i el segon misteri
de glòria, L'Ascensió de Jesús al cel.

Després distribueix els misteris que faltaven
per construir. Del cinquè misteri de goig, diu
mossèn Collell se ha encargado una Comisión
de buenos teruasenses que desean para su indus-
trial ciudad la honra de haber contribuido ófor-
mar laViø fl.oridø de Montserral. El tercer mis-
teri de glòria diu que responde al celo y la
piedad de los obispos y clero de Cataluña. I que
el darrer, el cinquè de glòria, que es la Corona-

Dos detalls de l'acte de
la inauguració del primer
misteri de glòria, dies 28
i 29 d'octubre de I 9 I 6.
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camí de Ia santa cova' A l'interior dels cercles hom pot distingir l'indret on.foren col.locats, originalment, ers tresis.terß de goig, que posteriorment, t'"ry toio,-¡orn";-;il;;;;:'; ir"oi"äi/,,"rr"ció inferior delfunicurar de ra

ción.de 
.la Virgen, quisieran dejar perpetuct me-

moria de su devocirin tos Tercíario, y Ci¡roaæ
del Carmen.

Dels do
el Rosari
I'un, el q
de Ia llei,
queño óbolo los niños
Cataluña. I I'altre, el primer de glòria, afirma
que merece

El tercer
de novembr l:^9:1 

?

"1n..*.r.rirteri de glò ?ilTr2'
.r¿l.ç. L artlcle, molt interessant pel seu contingut
ideològic, comença evocant I'oirena de la Cãro_na Literària a la Mare de Déu ¿e Montserrat
I any. 1881, confegida pel que Cotfeff ìnã_à.ru
Catalanismo literario. I toi seguit int".ìãfu 

"flector així: ¿por qué, preguntamos ahora, Dorqué lo que entonces hiio ej canlan*mo liíro_rio, no lo ha de repetir en otra forma el Catala_
nismo militante, hijo de aqué|, ,t Conn irl*oque ha convertido los lays y serventesii, a" to,poetas enfórmulas de justas y legítimas reivincli_
cactones, para salvar á la patria de las detenta_
ciones y abusos del centalismo? Li p;;ñ;t",
que reflecteix clarament el pensament fofitlc
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DexLll del ntapa de Joan Cabezas ( I 909) en eI qual al llarg
del catní de la Santa Cova hi han assenyalals, omb una creu,
els misteris, deL Rosari Monumental. Remarqueu lct situació
original dels tres primers misteris de goig, entre el camí de
La drecera de Monístrol i el tonent de Santa Maria

iniciativa pròpia, com veurem més extensa-
ment en parlar del primer misteri de glòria, ja
havia demanat de ferse'n càrrec. L'editorial de
Collell sembla respondre a un encoratjament o,
potser millor, a una provocació a tirar I'obra en-
davant. Amb tot, però, no fou fins el 1903 que
es donà a conèixer la Junta que havia d'encaLre-
gar-se de la seva erecció.

En el quart i darrer editorial d'aquesta sèrie,
aparegut el 14 de novembre de 1901, comença
dient: Nos amargaría el corazrjn un sentimie;to
de tristeza, si viésemos acabar la grandiosa
obra del Rosario Monumental de Montserrat,
sin que en una forma ú otra hubiesen cooperado
ó realizarla las Confradías del Rosario de Cata-
luña. Després de fer un breu repàs històric so-
bre el paper que han tingut les Confraries del
Roser en la devoció del Sant Rosari a Catalu-
nya, suggereix que les Confraries del Roser
comparteixin, amb els Terciaris carmelites, la
gestió i I'erecció del cinquè i darrer misteri del
Rosari Monumental de Montserrat.

Erecció i benedicció dels misteris del
Rosari Monumental

Com hem vist, des de bon principi les dues
Juntes del Rosari Monumental intentaren que
cada misteri fos aixecat per alguna corporació o
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associació religiosa diferent "pera que axís sia
una obra verament popular". Amb tot, com veu-
rem en parlar de cada misteri en concret, els
monuments foren erigits els uns per associa-
cions religioses, i d'altres per alguns grups de
persones i particulars devots de la Mare de Déu
de Montserrat. La construcció dels misteris n<.r

seguí l'ordre del Rosari sinó que anaren alçant-
se a mesura que hi havia una entitat, grups de
persones o particulars que se'n feien càrrec,
sense tenir en compte el seu ordre però sí, en
alguns casos, el misteri concret. A llur finança-
ment hi contribuiren un gran nombre de perso-
nes, especialment als erigits per les associa-
cions religioses. El valor de les almoines era
des de les més petites i humils aportacions -fa
impressió resseguir les llargues llistes de dona-
tius, la majoria ben humils de 5, 10, o 15 cèn-
tims, per a I'erecció del primer misteri de dolor
promogut per I'Alxiconfraria Teresiana- f,ns a
fer-se càrrec del flnançament de tot un monu-
ment. Els misteris, a mesura que anaven aca-
bant-se, s'inauguraven amb actes més o menys
vistosos i multitudinaris segons les possibilitats
de cada entitat responsable. Alguns foren cons-
truïts i inaugurats, com veurem, en diverses eta-
pes. Les associacions religioses organitzaren
grans pelegrinatges al Santuari de Montserrat,
amb programes de dos o tres dies plens d'actes
religiosos, culturals i populars. Hom compongué
himnes expressament pensats per als actes inau-
gurals; alguna romeria fins i tot en va estrenar
un parell de ben adients al misteri corresponent.
En dues ocasions es féu una medalla comme-
morativa, i en la majoria d'actes d'inauguració
hi varen intervenir orfeons, corals o bandes de
música; en algunes, la banda formada pels nois
de I'Escolania de Montserrat. Els misteris pro-
moguts per grups particulars o a títol personal
tingueren benediccions més senzilles, amb ac-
tes menys multitudinaris; i les d'alguns mi.steris
-el cinquè de goig, el tercer i el cinquè de glò-
ria- passaren volgudament, per motius que ja
explicarem, gairebé desapercebudes.

Rellançament de la idea de I'arc triomfal
en honor de Lleó XIII

En apropar-se la inauguració del primer mis-
teri de glòria, darrer que faliava per concloure
tot el Rosari Monumental, el canonge Collell
rellançà novament el seu projecte d'arc triom-
fal en homenatge al papa LIeó XIIL EI maig
de 1916, a la Revista Popular, dedicà quatre



editorials, sota el úr"ol Desde Montserrat, a la
conclusió del Rosari Monumental. En el pri-
mer, publicat el dia 11, després d'anunciar-la
als seus lêctors, Collell escrivia: Y ahora pre-
guntamos: ¿Los Cofrades del Rosario, que se

puede decir lo son todos los fieles de Cataluña,
no pondrán su firma en ese Album monumental
de la santa montaña de Montserrat?... Cal dit
que les Confraries de la Mare de Déu del Ro-
ser, a les quals Collell havia destinat I'erecció
del cinquè misteri de glòria, no havien fet en-
caÍa cap contribució al Rosari Monumental.
La resposta a aquesta pregunta ell mateix la
donava en el segon editorial, publicat al nú-
mero següent; bo i dirigint-se als confrares del
Roser, els deia: á nuestro entender los Cofra-
des del Rosario no hebrán contribuído como de-
ben á la obra del Rosario Monumental de Mont-
serrclt; y les està reservada la construcción de
un Arco de triumfo, que se(t el vestíbulo ó puer-
ta del Rosario. En el tercer editorial, aparegut
el 25 de maig, després de glossar I'article que
havia publicat I'any 1893 al Diario de Barcelo-
na, en llançar la idea de la construcció del
Rosari Monumental, insistia que el Rosari no
està completo; le falta precisamente su dedica-
toria, ó sea el Arco de triumfo ó puerta monu-
mental á la entrada del camino... y esa puerta ó
Arco triumfal han de erigirla los cofrades del
Santíssimo Rosario, a la memoria del Papa res-
taurador del Rosario, el immortal León XIII. I en
el darrer editorial, publicat el 31 de maig del
1916, tot glossant-ne un altre, publicat també
a 7a Revista Popular el novembre de 1905,
anunciava que els Rdos. Padres Dominicos se-
rán los promotores de la empresa y la patrocina-
rán los ptirrocos y la secundaran gustosos los
devotos del Rosario. Collell proposava que en
I'Arc s'hi llegís, en brocíneos y áureos caracte-
res esta ú otra parecida inscripción:

LEONI XIII PONTIFICI MAXIMO
ROSARII MARIALIS INSTAURATORI

CONFRATRES CATHALONI,Ð
A I'altre costat de l'arc volia que s'hi posés

un medalló commemoratiu del Abat Deós.
Oh qué hermoso sería esto! exclamava. I tor-

nava a encoratjar els dominicans a fer-se càr-
rec de la construcció de I'Arc, i acabava'. Buen
empuje sería para ello la celebración de la Ro-
mería del primer domingo de Octubre, como di-
jimos en el articulo primero de esta serie que
vamos a terminar con un grito semejante al de
las Cruzada,s: la Virgen Lo quiere, nuestra Ma-
dre, la Reina de la paz, lo espera!

Tanmateix, el Dr. Jaume Collell no obtingué
el resultat que desitjava: l'Arc triomfal en ho-
nor al papa Lleó XIII, que formava part del pro-
jecte original de la construcció del Rosari Mo-
numental de Montserrat, no es construí mai.

Inauguració del Rosari Monumental de
Montserrat

El primer misteri de glòria, que fou el darrer
a ser construït, encomanat a la Lliga Espiritual
de la Mare de Déu de Montserrat, fou beneït el
29 d'octubre de 1916. Juntament amb aquesta
benedicció se celebrà també la inauguració
global de tot el Rosari Monumental. Per a
aquesta ocasió las principales Associaciones
Católicas y á su cabeza el iniciador del Rosario
Monumental, el Canónigo Collell feren una cri-
da als catalans devots de Maria, publicada a la
Revista Popular, convidant a assistir-hi a tots i
assabentats d'aquesta excelsa trilogía del goig,
del dolor i de la gloria, abastem les roses blan-
ques, vermelles i grogues, que són el séu símbol

formós, i esfullem-Ies arreu per tal de que tota la
terra catalana devingui ambaumada de la seva
castíssima olor. E7 Dr. Lluís Carreras, en I'edito-
rial de la mateixa Revista Popular deI 26 d'oc-
tubre lloava i cantava la fi de la construcció
del Rosari Monumental: aquellos magnificos
misterios que juntan la Cueva Santa con la Basí-
lica devotíssinla, son como el vínculo simbólico
de la unidad espiritual de todo un pueblo. Pob).e
del qual, acabaya dient Carreras, fué y siempre
será su Reina 1, Señora, la Virgen de Montseryat.

El funicular de la Santa Cova

Amb la conclusió del Rosari Monumental es

consolidà I'afluència dels pelegrins a la capella
que s'aixeca al lloc on segons la llegenda ha-
via estat trobada la Santa Imatge de Mont-
serrat. Represa amb força en ocasió de les ce-
lebracions de les festes del Mil.lenari de I'any
1880, esdevingué un acte habitual en tots els
pelegrinatges. Aquesta consolidació va fer que
la societat Companyia de Ferrocarrils de Mun-
taîya a grans pendissos iniciés, el 1927, l'esfu-
di de la construcció d'un funicular que enllacés
el Santuari amb el camí de la Santa Cova. Ori-
ginalment aquest funicular havia d'arribar fins
al riu Llobregat, amb un baixador al camí de la
Santa Cova; sembla, però, que el pressupost
era molt limitat i al final es va decidir fer no-
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més el tram des del Santuari tns al camí de la
Santa Cova. El nou funicular fou inaugurat el
22 de desembre de 1929. L'abat Antoni M"
Marcet, en el seu parlament, desitjà qtJe aquest
nou mitjà de transport serveixi per porter més fi-
dels a la Cova de Maria, i d'aquesta a Jesús.
Aquesta inauguració comportà una intervenció
en alguns misteris del Rosari Monumental que
feia pocs anys s'havia acabat de construir.

L'estació inferior del funicular està situada al
costat mateix de la confluència del torrent de
Santa Maria amb el camí de la Santa Cova;
calgté, doncs, completar les obres de construc-
ció d'aquesta estació amb la cobertura del to-
rrent i la urbanització d'una plaça. per co-
mençar el rés del Sant Rosari calia pujar un
tram del camí fins a trobar el primer misteri de
goig, situat a prop d'on s'inicia la drecera que
porta a Monistrol de Montserrat. Perquè els fi-
dels no haguessin de fer -o potser hauríem de
dir desfer- aquest tram de camí, els misteris pri-
mer, segon i tercer de goig foren traslladats, el
1930, a la nova plaça. Així, des del peu del fu-
nicular hom podia iniciar el rés del Sant Rosari
i continuar el camí en direcció a la Santa Cova.

La guerra civit (1936-1939) i el Rosari
Monumental

Sortosament els misteris del Rosari Monu-
mental de Montserrat es varen salvar de la de-
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Detall del primer
misteri rle glòria
amb les escultures
mutilades durant la
guerra civil ( 1936).

vastadora i fratricida guerra civil (1936-1939).
La Generalitat de Catalunya s'incautà dels edi-
ficis del Santuari i del monestir, però les autori-
tats que hi foren destacades no en varen poder
evitar el saqueig d'algunes dependències ni la
destrucció dels catorze misteris del Via Crucis
monumental, d'alguns monuments ben signifi-
catius com el de la Immaculada Concepció i el
dels Herois de la batalla del Bruc. També foren
profanades la Santa Cova i les diverses cape-
lles que hi ha escampades per la muntanya.

Segons els plans de "neteja" de la muntanya
del Comitè revolucionari de Monistrol de
Montserrat, el Rosari Monumental del camí de
la Santa Cova també havia de ser destruTt,
però finalment es va salvar. Ens n'han arribat
dues versions diferents. L'una és la del germà
Carles Areso, el qual després de parlar de la
destrucció del Via Crucis i del monument de
la Immaculada, explica que una comissió de
la gent de Collbató pujà a Montserratpidiendo
permiso para tirar los Stos Misterios de la Santa
Cueva. Respuesta del Comisario -els primers
dies de la guerra ho era Joan Puig i Ferrater-
pueden tots quando quieran, los gastos a cargo
del Ayuntamiento de Collbató (sic). A nosotros
nos a (sic) ido muy mal el asunto, emos (sic) gas-
tado 18.000 pts. para tirar solo el Vía Crucis, sin
contqr lo de más cosas". L'altra versió la recollí
el pare Ricard Mu Sans i és el testimoni de Jo-
an Furest, el qual explica que en Joan Bus-
quets, capitost del Comitè de Monistrol de



Montserrat, volia destruir també els misterrs
del Rosari Monumental, però e/s treballadors
li respongueren que els havia de pagar la feina
de fer-ho,' i com que no tenia prou pressupost, no
ho pogué dur a terme. Així es pogueren salvar,
llevat d'algunes petites destrosses en les fac-
cions de diverses figures. D'aquests dos testi-
monis directes es dedueix clarament que els
misteris del Rosari Monumental de la Santa
Cova se salvaren perquè ningú no en volgué
pagar la destrucció. Segons el comissari Car-
les Gerhard, però, I'enderrocament dels miste-
ris del Via Crucis hauria estat permès a canvi
qùe respect(trien tots els monuments, grups i fi-
gures del camí de la "Cova".

Sigui com sigui, el Rosari Monumental se
salvà de les destruccions de la guerra civil a
Montserrat. Alguns misteris, com explica Joan
Furest, foren objecte de petites mutilacions. El
cronista del Monestir, en explicar com troba-
ren els monjos el Santuari en retornar-hi el
1939, consignà que: Quant als misteris del Ro-
sari monumental del cami de la cova, fou des-
trul\ el segon misteri de goig i endenocades ó
trencades les figures del primer de glòria (llevat

del Crist-resussitat, de bronze que està fixat en
la roca). Quant als altres misteris es pot dir que
romanen intactes llevat del malmanament d'al-
gunes cares (en especial el nas). La magnífica
creu del cinquè misteri de dolor, ha romas com-
pletament intacta. Contràriament al que diu el
cronista, però, el segon misteri de goig, llevat
d'alguna mutilació, va subsistir fins a la dèca-
da dels anys 70. A més, tal com deia el c¡onis-
ta, les escultures del primer misteri de glòria
també sofriren mutilacions. Els trencaren el
cap i els braços, com es pot apreciar en el tes-
timoni fotogràfic que publiquem. Coses, però,
de poca importància.

El monument a sant Domènec de Guzmán

El Rosari Monumental, després de la guerra
civil, continuà essent desgranat per una multi-
tud ingent de persones mentre feien camí cap
a la Santa Cova de Montserrat per pregar en el
lloc on segons la llegenda havia estat trobada
la Imatge de la Mare de Déu de Montserrat.

El 1970, en ocasió de celebrar-se el vuitè

Recordatori de Ia inauguració del monument a Sanr Domènec de Guzmtin, I'any 1970.
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centenari del naixement de sant Domènec de menatge de la nova generació de monjos de
Guzmán (lll0-122l), els Carmelites de Cata- Montserrat, amb el pare abat Antoni Maria
lunya volgueren fer una celebració a Mont- Marcet al davant. Com deia l'editorial d'home-
serrat i deixar-hi un record d'aquesta efemèri- natge de la revista Montserrat. Butlletí del San-
de. Els organitzadors proposaren d'erigir un tuari, Jatrme Collell, des de la seva joventut,
monument a sant Domènec. A I'hora de triar- sentí l'amor que tot bonfill de la tena sent per la
ne I'emplaçament els monjos els suggeriren que és Mare i Patrona i que sempre ha exalçat
que, tenint en compte que I'Orde carmelità fou com ningú les glóries de la Mare de Déu de
el propagador del Sant Rosari, el lloc més es- Montserrat. L'homenatge de les noves genera-
caient era el camí de la Santa Cova on hi ha cions montserratines al Dr. Jaume Collell era
els misteris del Rosari. La celebració montser- del tot justificat. I avui, al cap de setanta
ratina d'aquest centenari de sant Domènec, anys, ens el fem ben nostre.
amb una gran romeria carmelitana, tingué lloc
el 18 d'octubre de 7910. La jornada començà II. ELS MISTERIS DE GOIGamb una salutació a la Mare de Déu de Mont-
serrat. Tot seguit, resant el Rosari, els ¡omeus r _ -.,:_--
es dirigiren processionalment at camí de ä -,:iPjt:,":T:t: 

del Rosari és la que contem-

Santa cova fins a l,indret on s,aixeca t'estatuä pla els misteris de goig', són els que fan re-

cre sanr rromenec cre Guzmán; ise'n féu la bäl l:::l:1" a^l'enca.rnació' al naixement i a la in-
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tram de camí de la Santa

ta icJea q,e ta-escuttura, más qun to,"p,r*rt),- ;""",å#:,1åä iffit"l:i i'fJi",llrffïïición del per,sonaje o la imagen del Santo, fuera ,-- z - L-..t,-: ,- -_-.-:,
un símboto de ra orden Jundada po, sorto Di- ÏÍt tÏf^ll:uYtll lu plaça de I'estació inferior

mingo, y, p(tra reforzar esta idea, en ro,to uío fl:t"liT'"'.".,ïrträ:jïjï,'"tffåT;ï,'j;iïlde los bloques he grabado nombres de figuras ; ;^'; l_ï_*', ^,.

históricas que han continuado la labor de ni" tal de poder iniciar' allí mateix' el rés del

mingo de Guzmán. El monumenr a sant no..r;- lr.t,l-"^t:t:,!].t^-otu-"nts d'aquesta primera

nec es, ce.amenr, una fita escaient 
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part 
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erigits, :om veur:m, per particulars,

mí on s'alça el Rosari Monumental. grups oe persones I un gremr'

Ara, doncs, ens caldrà resseguir les vicissi-
tuds particulars de cada un dels quinze miste-
ris. Cadascun té, com veurem, la seva pròpia i
peculiar història, en alguns casos força dife-
rent de com I'havia desitjada Collell.

En acabar aquesta introducció ens cal preci-
sament mostrar-nos agraïts al canonge Dr. Jau-
me Collell i Bancells per haver estat el pro-
motor, I'animador i el propagandista d'aquest
Rosari Monumental del camí de la Santa Co-
va de Montserrat, cosa que és, només, una
mostra de tants actes d'estima del canonge vi-
gatà per Montserrat. Ell treballà perquè el San-
tuari passés a mans eclesiàstiques, fou una de
les ànimes de les festes del Mil.lenar i de la
Coronació canònica de la Mare de Déu i el
més constant propagador, des de les tribunes
periodístiques, de la devoció a la Mare de Déu
de Montserrat. Per això el 1927, en celebrar,
ja vell, els cinquanta anys de la seva ordena-
ció sacerdotal, va rebre, l'1 de setembre, I'ho-
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Primer misteri: L'Anunciació de la Mare
de Déu

El Sant Rosari s'inicia arnb el primer misteri
de goig: L'Anunciació de la Mare de Déu
(Lluc 1,26-38). El monument corresponent fou
també el primer que fou construït. Va ser be-
neït el 9 de setembre de 1896.

El canonge Jaume Collell, en un editorial
dedicat a la conclusió del Rosari Monumental
de Montserrat publicat a la Revista Popular el
1916, recordava que la primera persona que va
respondre a la seva crida havia estat una mu-
jer... Por esto ahora, que la ocasión se nos ofre-
ce, nos hacemos un deber de recordar el nom-
bre ... de la Sra. D". Mercedes Llopart de Sivatte.
Suya fué la primera carta que recibímos... y en
ella con fervoroso entusiasmo, no solo aplaudía
el pensamiento, sino que se ofrecía ó costear el
Primer Misterio de Gozo; como así lo cumplió.
Efectivament, el primer misteri de goig fou fi-



nançat per la senyora Mercè Llopart de Sivat-
te i la seva família, fervorosos devots i bene-
factors del Santuari de Montserrat.

Aquest'misteri fou col.locat, originàriament,
a f indret on se separa del camí la drecera de
Monistrol de Montserrat. Es tractava d'un sen-
zill pedró, format per cinc peces, que el cro-
nista de 7a Revista Popular definí com a senci-
lla especie de columna miliaria i Eudald
Canivell com a modesto, sencillo. Estava for-
mat per una gran base quadrada i una sòlida
columna damunt la qual, dins d'una capelleta,
hi havia el relleu de marbre amb la representa-
ció de L'Anunciació de la Mare de Déu. A
la pait superior de la capelleta hi ha la inscrip-
ció: Ave Maria Gratia Plena. I a la part infe-
rior: Ofrenda de la familia Civatte Llopart

El baix relleu és obra de I'escultor barceloní
Francesc Pagès i Serratosa (1852-1899), i
arribà a Montserrat amb el tren de les sis del
matí del 8 de setembre de 1896. A la tarda d'a-
quell mateix dia, tot i ser la festa patronal del
Santuari, fou col.locat al seu lloc, i I'endemà
fou beneït. La resta del monument era obra del
picapedrer Francesc Garcia (il.lustració n. 1).

La senzillesa d'aquest primer misteri de
goig, tot i estar en la línia del que havia pro-
posat el canonge Collell, contrastà tant amb el
cinquè misteri de dolor, la monumental creu
de Puig i Cadafalch beneïda un mes després,
que generà la polèmica de què ja hem parlat
en la introducció. N'és un exemple el que
n'escrivia I'autor d'un àlbum fotogràfic de
Montserrat, publicat I'any 1898: modestisimo...
consiste en una columna de forma poco simpati-
ca, que ostenta un mezquino bajo relieve de
marmol; i el contrastava amb el cinquè misteri
de dolor dient: Desde este sitio distinguimos ya
en lontananza una sobervia cruz que destacando
sobre el azulado horizonte... Les crítiques artís-
tiques al primer misteri de goig van motivar
que, uns anys més tard, segons explica I'abat
Deàs, se supliqués a la família Sivatte que lo
mejorase y lo trasladase en la entrada del ver-
dadero camino de la Cueva. La família Sivatte
hi va accedir i, aprofitant els elements del mo-
nument original, el transformà, tal com el po-
dem veure encara avui, a manera d'un altar
amb un retaule i dues teieres, una a cada cos-
tat (il.lustració n. 2). La reforma del misteri,
segons l'abat Deàs, I'esbossà el monjo
montserratí P. Lesmes López, pintor de afición.
L'execució de la reforma anà a càrrec de Joan
Pujol, i el nou conjunt fou traslladat uns quin-

EI Dr. Jaume CoIIeII amb el P. Abat Antoni M" Marcet i
alguns monjos, al claustre del monestir, en ocasió de
I'homenatge que Ii va retre la Comunitat Montserratína, el
dia I de setembre de 1927.

ze metres més avall, a l'altre costat del camí.
La reforma i el primer trasllat del misteri es
feren I'any 1903.

El 1930, l'any següent d'haver-se construït
el funicular de la Santa Cova, el misteri fou
novament traslladat, ara ja al lloc on està ac-
tualment, a la plaça de I'estació inferior del
funicular de la Santa Cova.

Segon misteri: La Visitació de la Mare de
Déu

El segon misteri de goig, La Visitació de ta
Mare de Déu a la seva cosina Elisabet (Lluc
I,39-45), el projectà I'arquitecte Enric Sagnier
(1858-1931) i l'esculpí Agapit Vallmitjana i
Abarca (1830-1915). Fou beneiT el22 de maig
de 1902. Era un dels misteris més primerencs.
El novembre de 1896, Gaietà Soler, director de
Lo Missatger del Sagrat Cor escrivia que esta-
yareservat pera les persones que porten el nom
de Montserrat: lo Misteri de les Montserysts
se'n diu ja. Ell mateix, en el número del gener
següent, anunciava als seus lectors que eren
molt avançades les gestions per a la constitu-
ció de la Junta del Misteri de les Montserrats,
que com es sabut es lo segón de Goig. I en el nú-
mero de març anunciava que probablement
sortirá ab data de la Mare de Déu de Març Ia
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1. EL primer misteri de goig lal comfou inaugurat el dia 9 de
setembre de I'cLny Ì896.

2. Primer misteri de goig tal com és acîualment, després de
la reforma de I'any 1903.

Circular que la Junta de les Montserrats dirigi-
rá en particular á les senyores catalanes que
porten eix nom. Això no obstant, la Junta, for-
mada exclusivament per senyores que portaven
el nom de Montserrat, i presidida per la senyo-
ra Montserrat Arnús de Miralles, no llançà la
crida a col.laborar-hi fins al 30 d'abril de 1899,
festa de la Mare de Déu de Montserraf. L'ar
quitecte Enric Sagnier, estretament relacionat
a la família Arnús, el va projectar com un por-
tico de una casa orientaL en el que debian colo-
carse las dos ymagenes que forrnan el misterio.
La portalada no es féu, i els diners recollits no
arribaren a cobrir ni les despeses de l'escultu-
ra; y suerte que el Sr. Miralles de Imperial, es-
poso de Dña. Montserrat Arnús... acudió por lo
que faltava. L'escultura, que representava la
salutació de les dues cosines, fou esculpida
com hem dit per Vallmitjana de un solo bloque,
de marbre blanch, y de grandaria un xic més que
natural (il.lustració n. 3). Al peu hi havia gra-
vat el nom de I'escultor i al pedestal que soste-
nia I'escultura el verset evangèlic: UNDE,
HOC MIHI / UT VENIAT MATER DOMI-
NI MEI AD ME? I Lru.c,1,43.

Aquest segon misteri de goig fou col.locat a

mig camí entre el trencall de la drecera de
Monistrol de Montserrat i la plaça de I'estació
inferior del funicular, uns seixanta metres
abans d'arribar al lloc on és actualment.

L'acte de benedicció tingué lloc el 12 de
maig de 1902, dilluns. Al matí, el Dr. A. Llor
celebrà un solemne ofici a la Basílica de
Montserrat. Féu el sermó, sobre el misteri de
la Visitació, el pare Vilfred Arnaiz. A la tarda,
el pare abat Josep Deàs acompanyat d'alguns
monjos, de l'Escolania y nombrós públich, baxó.
al lloch hont fou axecat lo ntonument, que fou
descobert y benehit als acorts de la música
acompanyada dels sentiments de respecte y de-
voció de tots los allí presents. L'Escolanía cantá
á tota orquesta la dena del santíssim Rosaii cor-
responent ó aytal misteri, y per fí lo Dr. Llor feu
una plótica curteta, donant milers de gracies ír
les devotes Montserrats.

També aquest segon misteri, un cop inaugu-
rat el funicular de la Santa Cova, fou traslla-
dat, el 1930, a la plaça de l'estació. Amb les
petites mutilacions esmentades, sofertes du-
rant la guerra civil, va perdurar fins a la prime-
ra meitat de la dècada dels anys setanta. En
ocasió de I'ampliació de la carretera d'accés
al Santuari, el despreniment d'un bloc de pe-
dra el va esmicolar. Els dos caps de I'escultura



foren recollits, per suggeriment de I'abat Pere
Celestí Gusí, i es conserven al lapidari del
monestir. La major part dels fragments restants
encara estan en un racó d'aquesta placeta.

Uns anys després va ser substituit per un nou
grup escultòric de la Visitació. El nou misteri
és una obra en bronze de l'artista Manuel Cu-
sachs (1933) i fou donació de la senyora Fran-
cesca Llavina, Vda. Quadrado, de Mataró, en
memòria del seu marit (il.lustració n. 4). Fou
beneït, després d'una breu litúrgia de la Parau-
la, pel pare abat Cassià Mu Just el 17 de se-
tembre de 1983. A I'acte hi participaren alguns
monjos, la senyora donant amb els seus fami-
liars,"l'escultor Manuel Cusachs i alguns fidels
i amics de Montserrat.

Tercer misteri: La Nativitat de Jesús

El tercer misteri de goig, La Nativitat de
Jesús (Lluc 2, 1-20) fou erigit, segons l'abar
Josep Deàs, pel senyor Alexandre Pons quien
con varias familias pacíentes (creo fueron 5) lo
costearon y lo hicieron a su gusto. El misteri,
tal com consta en la primera distribució publi-
cada pel director de Lo Missatger del Sagrat
Cor el 1896, havia de ser sufragat pels treba-
lladors industrials. El fet, però, que f,nalment
anés a càrrec d'uns particulars el converteix en
un dels menys documentats.

Fou col.locat a la paret d'una roca situada a
uns 30 metres abans d'arribar a la plaça de
I'estació, i I'any 1930 fou traslladat a la plaça.
Es un dels monuments més reeixits artística-
ment. Fou projectat per I'arquitecte Josep Puig
i Cadafalch (1867-1956) a manera d'un retaule
penjat, rematat amb una gran agulla neogòti-
ca. El centre I'ocupa una gran majòlica amb la
representació del naixement de Jesús dibuixa-
da, segons l'abat Deàs, pel pintor Joan
Llimona (1860-1926), tot i que també hi ha qui
l'atribueix a I'escultor Josep Llimona (1864-
1934). L'abat afirma que /os azulejos fueron
pintados y cocidos (dicen) en Valencia. A la sa-
nefa de la llosa de la base del misteri hi ha la
inscripció: A LA SAGRADA FAMÍLIA pER
ALGUNES FAMÍLIES CRISTIANES. EI
monument es complementa amb una gran rei-
xa de ferro forjat, a manera de portes batents
(il.lustració n. 5).

Fou beneït per l'abat mateix el 27 de maig
de 1901, festa de Pentecostès; hi assistiren al-
gunes de les famílies que l'havien finançat.

3. Escultura del segon misteri de goig, obra d,Agapit
Vallmitjana i Abarca, destrui'da a La prinma meitat cle la
dècada dels an)ts setanta.

Quart misteri: La presentació de Jesús aI
Temple

El quart misteri de goig, La presentació de
Jesús al Temple (Lluc 2,22-38), fou inaugurar
el 23 d'octubre de 1904. Sembla que costà una
mica trobar alguna entitat que volgués fer-se,n
càrrec. La primera Junta del Rosari Monu-
mental, la de 1896, I'havia destinat als indus-
trials. Uns anys més tard, però, el 1901, el ca-
nonge Collell suggeria que l'erigissin con su
pequeño óbolo los niños de todas las escuelas de
Cataluña. Finalment fou el Gremi de fusters de
la ciutat de Barcelona l'entitat que resolgué
d'assumir-lo. El Gremi trià aquest misteri, en-
tre els que
dels dogma
ademés del
una gran representació lo gloriós patriarca
Sant Joseph, patró de la lglesia Católica, del
memorat Gremi dels Mestres fusters... Com era
habitual el Gremi nomenà una Junta que es fes
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4. Actual segon misteri de goig, obra de I'escultor Manuel
Cusachs, inaugurat el dia 17 de setembre de 1983

5. Tercer misteri de goig, projectat per I'arquitecte Josep
Puig i Cadafalch.

càrrec de I'erecció, formada per mestres fus-
ters i presidida per mossèn Josep Maria Elias i
Correu, catedràtic del Seminari de Barcelona,
i obrí la subscripció, encapçalada pel bisbe de
Barcelona, per recollir diners per a finançar-lo.

El projecte fou encarregat a I'arquitecte Joan
Martorell i Montells (1833-1906), i la part es-
cultòrica a Josep Maria Barnadas i Mestres
(1867-1939). Tot i que el conjunt no és gaire
reeixit, el Gremi en quedà molt content: trobà
l'obra acertadíssima y per ella felicitá lo Gremi
d dita Junta (il.lustració n. 6). El misteri és fet
amb pedra de Montjuïc, perquè es lamás resis-
tente para esta clase de trabajos al aire libre.
Al sòcol porta la inscripció: OFRENA DEL
GREMI DE MESTRES FUSTERS / DE
BARCELONA Y ALTRES DEVOTS DE
SANT JOSEPH.

El Gremi anuncià, a través de 7a Revista
Popular, que la inauguració del misteri tindria
lloc el 23 d'octubre de 1904. Al matí se ce-
lebrà una missa solemne amb sermó a la basí-
lica de Montserrat. A la tarda els membres del
Gremi amb llurs famílies, presidits per la ban-
dera del Gremi, es dirigiren en processó i can-
tant el Rosari al lloch ahont se trova instalat lo
referit quart misteri de Goig. Arribada la reli-
giosa comitiva devant de ell, lo M. Iltre. Pare
Abad lo benehí, y lo referit Rnt. Sr. delegat de S.

Emma. Rma. pronunció una fervorosa plótica.
Seguidament se reorgannisá la professó pera re-
tornar á la Basílica, res(lnt en lo camí lo Santís-
sim Rosari enter y Lletanía lauretana.

Segons 1'abat Deàs, la Junta encarregada de
I'erecció del misteri no arribà a reunir tots els
diners que costava, i precisa: lo que faltó lo su-
plió Montsenat, que no quiso quedar mal con
esta buena gente que hicieron un sacrificio.

Cinquè misteri: Jesús entre els doctors de
la llei

El cinquè misteri de goig, Jesús entre els
doctors de la llei (Lluc 2,41-52), folo destinat
originalment a la gent de lletres: el Dr. Collell,
el 1901, afirmava que se n'havia fet càrrec
llna Comissión de buenos tenasenses i que vo-
lien erigir-lo en nom de la ciutat de Terrassa,
idea que, segons I'abat Deàs, fou del banquer
senyor Joan Marcet; però com que el rector de
Terrassa Dr. Pursals hi posà molts entrebancs,
el projecte no tirà endavant. Amb tot, el se-
nyor Marcet para que no se creyese se perdia



por é1, nos entregó 1000 duros para que hiciera-
mos con ellos lo que quisieratnos, y determina-
mos hacer el mismo misterio aunque fuera mas
modesto. Alguns amics d'aquest ãonânt també
feren donatius per a la seva construcció. El
misteri se encargó al Sr. arquitecto Martorell
(D. Juan) quien acabava de hacer el 4", hicierct
tambien el projecto por el estilo, però una mica
més gran. L'obra escultòrica s'encarregà, tam-
bé, a I'escultor Josep Maria Barnadas i Mes_
tres. El pare abat Deàs explica que un dia el
senyor Joan Marcet, que seguia I'obra molt de
prop, va aîat a veure els treballs al taller de
I'escqltor i pareciole pobre el cuadro cle piedra;
pidió se hiciese de marmol, però el Arquitecto

rellada lo mejorase lo posible, pues havia que-
dado bajo; para esto se rebajo el camino, t, hizu
un pedestal de piedra de la montaña, se modifico
algo el remate y se colocó la reja de hierro. Ac-
tualment el monument està mancat del coro-
nament central (il.lustració n. 8).

El misteri ja estava col.locat a finals de 1905.
Però no fou beneït fins al març de 1907. Diu I'a-
bat Deàs qùe como no hubo demostraciones en
su bendición pasó la cosa desapercibida.

6._Quart misteri de goig. projectat per I'arquitecte Joan
MartoreLl i esculpit per Josep Maria Bornidas.

7. Cinquè misteri de goig. projectat per Joan Martorell i
esculpit per Josep Mttria Bamadas.

8. Detall del coronantent del cinqtLè misteri de goig, avui
desaparegut.


