
La Santa Gova de Montserrat*
II. Des de la reobertura del Santuarir l'any 1844. als nostres dies

per Josep Galobart i Soler

El Santuari de la Mare de Déu de Mont-
serrat, i per tant també la Santa Cova, va viu-
re durant la primera meitat del segle XIX un
dels períodes més difícils i de trista memòria
de la seva llarga història. Primer fou la guerra
del francès (1808-1814); després, el trienni
Constitucional (1820-1823); i, finalment, les
lleis desamortitzadores de Mendizábal (1835)
que, amb la supressió dels ordes religiosos,
obligaren la comunitat monàstica a la seva se-
cularttzació.r Durant aquest darrer període la
imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou
amagada a la masia de Can Jorba, situada al
peu meridional del massís montserratí, dins el
terme municipal del Bruc.

Uns anys de silenci planaren sobre Mont-
serrat. En acabar la primera guerra carlina
I'any 1840, els devots de la Moreneta repren-
gueren llurs pelegrinatges al Santuari, encara
tancat al culte. Dos monjos, el fidel custodi
del Santuari G. Josep Campderrós i el P. Jacint
Boada, ajudats d'un o dos escolans reprengue-
ren, clandestinament, el culte a la Mare de
Déu de Montserrat.2 El canvi de la situació po-
lítica que hi hagué a Espanya I'any 1844 propi-
cià la reobertura del Santuari. La reina Maria
Cristina, en una reial ordre datada el dia20 de
juliol de I'any 1844, auforitzava la reobertura
al culte del Santuari de Montserrat.i La Imatge
de la Mare de Déu fou reposada solemnement
en el seu cambril e7 diaT de setembre de I'any
1844 davant una multitud de fidels que plora-

+ Vegeu: La Santa Cova cle Montserrat. I. DeLs orígens fins a la
desamortització de I'any I 835 dias Morutserrat ButLletí tlel santua-
ri, 2' època, núm. 40, setembre-desembre 1994, pp.24-43.

l. BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaiefà, Los religiosos en Cqta-
luña durunte La segunla mitad del siglo XIX, vol. III, Barcelona I 9 I 5,
pp 229-330. trlUUS t SBntÑÀ, Ramon, Noticias históricas del orí
gen, fundación y vic¡s¡tu(les t actuqL estado del famoso Santuario de
Nuestra Señora de Montserrqt, Ba¡celona 1855.

2 CODINA, Daniel, EL cuLte "cLantlestí" a Montserrat duront L'ex-
cLaustracíó (1835-1844) dins Montserrqt. Butlletí del Santuqri, 2"
època, núm. 23, gener-abril 1989, pp.36-42.

3. Sobre la reslauració de Montserrat vegeu: ZARAGOZA PAS-
CUAL, Ernesto, Documenlación inédita sobre La restauración de
Montserrat (1844-1876) dias Studia Monastica, vol. XXX (1988),
pp 339-416. El decret de reobertura del Santuari a I'apèndix núm. 2,
p.354.

ven d'alegria.a A partir d'aquest moment la co-
munitat de monjos intentà, malgrat les grans
dificultats econòmiques, emprendre la restau-
ració del Santuari.s

Per rellançar seriosament la restauració de
Montserrat, hom aprofità la visita al Santuari,
el 25 d'octubre de 1857, dels Ducs de Mont-
pensièr, Antoni Maria Felip d'Orleans i Maria
Lluisa Fernanda, germana de la reina Isabel II
d'Espanya, per promoure i afavorir la creació
de la "Junta de Restauración Artística de Mont-
seruat",la qual quedà constituïda el dia 28 de
novembre d'aquell mateix any, amb seu a la
Capitania General de Barcelona, sota la pre-
sidència honorífica dels mateixos Ducs de
Montpensièr. La Junta s'organitzà en tres sec-
cions: Administració, Comptabilitat i Govern i
Obres. Com a secretari delaJunta fou designat
l'escriptor i polític Víctor Balaguer. El P. Mi-
quel Muntadas, actuant com a president de la
comunitat de preveres custodis de Montserrat,
formà part de la secció d'obres, la direcció tèc-
nica de la qual fou encarregada a Francesc de

4 Sobre la restitució de la Santa Imatge vegeu: MUNTADAS,
Mtqteù Montserrat, su pqsqdo, su presente y su rtúuro, llanresa
187 1, pp. 3.12-317 .

5 ALTES I AGUILO, Francesc-Xavier, L'església nova de Mont-
serrat (1560-1592-Ì992), Barcelona 1992, pp 194-196

Gravat de la Santa Cova (1858).
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Dibuix rle la façana de la Santa Cova, abans i després de Ia restauració, fet per I'arquitecte Frqncesc de Paula del Villar.

Paula del Villar Lozano (1828-1902), arquifec-
te diocesà i provincial.6

La Junta va promoure una subscripció popu-
lar per tal de recaptar diners per dur a bon ter-
me la restauració del Santuari. El Dr. Antoni
Palau i Termes, bisbe de Barcelona, el juny de
I'any 1858 publicà una carta pastoral per ani-
mar els fidels a col.laborar-hi. Dels 20.000 du-
ros recollits en la subscripció popular, 15.000
es destinaren a la restauració de la capella de
la Santa Cova i als edificis annexos.? Aquest
fou l'únic projecte que la Junta de Restauración
dugué a bon terme.

La restauració de la Santa Cova a càrrec de
la t'Junta"

Amb les lleis desamortitzadores de l'any
1835, el Santuari, el monestir i la muntanya de

6. CORNET Y MAS, Cayetano, Tres dias en Montserrat. Gu¡a
histórica-descriptiva de todo cuanto cont¡ene y encierrq esta monte-
ria, Barcelona I 858, pp .221 -230.

7 AITES I AGUILO, F.-X., L'església novd de Montserrat, pp.
196-198.
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Montserrat passaren a ser patrimoni de I'Estat.
El dia 1 de setembre de I'any 1844, el senyor
Antoni Coy, oficial primer de I'Administració
dels béns nacionals de la Província de Barce-
lona, en compliment de la reial ordre de reo-
bertura del 20 de juliol de 1844, lliurava al
Degà de Piera, Pere Màrtir i Tenes, en repre-
sentació del bisbe de Barcelona, el Santuari de
Montserrat.s

Eclesiàsticament el Santuari i monestir de
Montserrat, des del seu origen, pertanyia a la
jurisdicció del bisbat de Vic. A partir del pri-
mer de setembre de 1844, però, civilment n'era
el responsable el bisbe de Barcelona. Això
comportà una dualitat de dependències, que, a

I'hora d'emprendre la restauració del Santuari,
va fer que es comencés per restaurar la Santa
Cova, com ho explica el P. Abat Josep Deàs:
en vista de que eI Santuario dependia aun del Sr.
Obispo de Vich, y Ia Junta la formaban indivi-
duos los mas de Barcelona resolvieron emplear-
/os [els diners] en la restauración de la capillay

8- ZARAGOZ^ PASCUAL, Emesto, Documenlos inéd¡tos sobre
la restauración de Montserrat (1844-1876) dins Slud¡a Monastica,
vol. XXX (1988), pp 354-356.



edificios de la Santa Cueva... por estar enclava-
dos en eI Obispado de Barcelona.e

L'estat de la capella i dels edificis annexos
era lamentable. Les teulades de les dependèn-
cies del monjo custodi s'havien esfondrat par-
cialment, el claustre estava totalment enrunat,
les cisternes inutilitzades, i la cúpula de la ca-
pella també estava parcialment esfondrada.
Però, segons afirma I'arquitecte Francesc de
Paula del Villar en una interessant memòria:
EI estado de abandono en que se encontraba
aquella capilla, no fué suficienle para destruirla
por completo.

Per"comprendre els criteris de la intervenció
restauradora de I'arquitecte Villar és important
de tenir en compte que, segons ell, la capella
no respeta... Ia creencia católica, ni el sentido
del arte cristiano. Tot manifestant que només
era digna de respeto solo como planta, y en sus
detalles desechables todos por adoptar formas
c ompletamente paganas.

En plantejar les obres de restauració, Fran-
cesc de P. del Villar va decidir adoptar en su
restauración un cardcter biz.antino sencillo. és

9. Text publicat per ALTÉS t RCUILó, F.-X., L'església nova d.e

MonlseftLt, p 198

a dir, neoromànic. Criteris que foren aprovats
per 7a Real Academia de Bellas Artes de Barce-
lona. Segons I'informe de l'arquitecte, calia fer
eI pavimento, bóveda, techos, puertas y venta-
nas, pequeño claustro en el patio de Ia cisterna,
revestimiento interior de los muros y recons-
trucción del altar.

Pel que fa als edificis destinats a residència
del monjo custodi, hi va introduir una impor-
tant modificació. En lloc d'una distribució a
partir del claustret central, adoptà una comuni-
cació interior, és a dir, sense necessitat de pas-
sar pel claustret.

A l'esglesiola, la porta original fou substituï-
da per una de bizantina, és a dir, neoromànica,
que a criteri de I'arquitecte estava més en ar-
monia con la forma de Ia imponente roca vecina.
Hagué de refer-se la cúpula, i aprofità l'obra
per introduir-hi una modificació rellevant. La
cúpula fou coronada amb un pequeño lucerna-
rio que produce luz cenital indirecta, y ademas
velada, a través de pequeñas vidrieras de colo-
res que s'hi col.locaren. I així, d'aquesta mane-
ra, hom pogué suprimir el balcó que hi havia
davant de l'altar i que contribuia bastante d em-
pequeñecer y profanar el austero carácter que
corresponde ó Ia capilla. Balcó que segons

Dibuix de la part posterior de Ia
Santa Cova fet per I'drquitecte

Francesc de P. del VilLur.

t'
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Fotografía de conjunt de la Santa Covafeta ilesprés de la
restauració de l'any 1864.

Gaietà Cornet i Mas, era de muy mal gusto en
una capilla.lo

A I'interior, la capella era completament des-
pullada. El revestiment interior estava en molt
mal estat i havien desaparegut tots els marbres
que I'adornaven. Les cornises, les pilastres i els
sòcols no han podido ser destruidas, reempla-
zandolas por otras de nuevas. Però tampoc no
fou possible deixar-les com estaven I'any 1857,
tanto por falta de carócter arquitectònic com
perquè havien sufrido la accion de la intempe-
rie. Calgté fer noves totes les teulades, i, en
paraules del mateix Francesc de Paula son tan
económicas como lo ha reclamado la economia.

Per manca de cabals, la restauració interior
de la capella de la Santa Cova hagué d'ésser
molt simple. Una carta escrita pel P. Abat Mi-
quel Muntadas revela les dificultats que hi ha-
gué perquè la Junta aprovés el pressupost per
pintar-la. Tasca que, finalment, fou encarrega-
da al pintor manresà Benet Cabanes.

La capella fou pintada segons el gusto polí-
cromo-bizantino. En I'anella de la cúpula s'hi
pintà la inscripció Nigra sum, sed formosa, fi-

10. CORNET Y MAS, Cayetano, Tres dias en Montserrat, l. edi
ció, Barcelona 1858, p. 228
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liae Jerusalem. La resta de la cúpula i sostres
es decorà amb emblemas y versículos de kt Le-
tanía Lauretana, hábilmente combinados con los
adornos de todos colores que resaltan sobre fon-
do de oro. En la cítpulay en las bóvedas ha queri-
do perpetuar con estrellas de oro, el artista, la
lluvia de luces que anunciaron el lugar donde se
escondia la imágen de aquella que las lleva por
corona.tl

La qüestió f,nancera provocà un greu enfron-
tament entre I'abat Muntadas i els represen-
tants de la Junta. Fins al punt que I'arquitecte
Villar suggerí a1'abat Muntadas la possibilitat
que, davant la manca de recursos econòmics,
la Junta lliurés al monestir la Santa Cova en

I 1 CORNET Y MAS, Cayetano, Tres dias en Montserrat, 2" edi-
ció, Barcelona 1863, pp. 349-350

Dibuix del claustre de la Santa Covafet per I'arquitecte
Frantcesc de P. delVillar.



I'estat en què es trobava a començament del
mes d'abril de l'any 7864, a f, que l'acabament
de les obres anés a càrrec d'altres benefactols.
L'abat Miquel Muntadas, en una carta datada
el, dia 2l d'abril de 1864, responia que no juz-
go... prudente el que un tercero acabe la obra.
De fet, la qüestió econòmica només era la pun-
ta d'iceberg d'una colla de problemes i d'en-
frontaments personals, dels quals parlarem ex-
tensament en una altra ocasió.

Per poder enrajolar la capella, l'abat Munta-
das hagué de buscar una persona caritativa qtte
donés els 100 duros que costava I'obra, perquè
la Junta no els tenia. A la cova-presbiteri no
s'hi col.locà cap element decoratiu; segons
Cornet i Mas, solo hay un sencillo altar.'t

Acabades les obres i després d'aconseguir el
competente permiso del illustrissimo Señor
Obispo de Vich para bendecir la capilla, T'acte
de lliurament de la clau de la Santa Cova a I'a-
bat Miquel Muntadas tingué lloc el dia 11 de
setembre de I'any 1864, festa del Sant Nom de
Maria. L'acte consistí en la celebració d'una
missa, el cant de La Salve Regina i d'uns parla-
ments, després dels quals \a Junta de restaura-
ción lliurà a I' abat Muntadas la clau de la S an-
ta Cova. Retornats al Santuari els participants
en I'acte, es cantà un solemne Te Deum en ac-
ció de gràcies.r3

El moblatge de la capella (1868-1880)

El moblatge interior de la capella de la San-
ta Cova fou finançat, posteriorment, amb els
donatius i almoines dels pelegrins i devots de
la Mare de Déu de Montserrat.

En donar-se per acabada la restauració es-
tructural de la capella de la Santa Cova, no-
més hi havia en el presbiteri un petit altar de
fusta. El desig de I'abat Muntadas era d'em-
bellir-lo amb un nou retaule digne d'aquell
indret. D'això, n'és un bon testimoni, -ex-
pressat en el llenguatge de l'època-, El Ami-
go del viajero en Montserrat, obra anònima,
escrita per l'abat Muntadas i publicada I'any
1865. En referir-se al presbiteri un pelegrí
pregunta: quisiera me dijese si hay un plan re-

12 CORNET Y MAS, Cayetano, Tres dias en Montserrat,2' edi-
ció, Barcelona 1863, p 349

l3 Del lliu¡ament de lâ Santa Cova â l'abat de Montserrat se'n
féu una acta notarial, vegeu I'apèndix.

hnatge de la Mare de Déu
del MiLenar ( 1880).

latiyo al adorno del local ese privilegiado y
afortunado; de esta peña, quiero decir, que

forma ese dosel, y que fué la afortunada á
quien se confió el gran tesoro que se venera
en Montserrat. L'abat Muntadas responia, per
boca del guia: Planes no faltan, caballero, di-
nero con que realizarlos es lo que se echa de
menos. Sin embargo, no se desconfia de poder
hacer algo, porque la piedad de los fieles irá
depositando su óbolo en ese cepíllo que estó

Dibuix recordatori de la processó de les festes
del mil'lenari a lct Santa Cova.
Remarqueu el detall que la processó
entra per la porta principal i surt
per lû part posîerior de la Santa Cova.
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Estanxpa recordatori de lesfestes del Mil lenari (Ì880)



ahí junto á la pila del agua bendita... La cari-
dad hace milagros.'o

Tres anys després, el mes de setembre de
1868, en ocasió de l'antiga festa patronal de
Montserrat, el projecte començà a esdevenir
realitat. Fou, versemblantment, el dia de la
festa del Sant Nom de Maria, quan foren inau-
gurats en la cova-presbiteri tres relleus al.legò-
rics a la llegenda de la troballa de la Santa
Imatge. A la paret central de la cova-presbiteri
hi fou col.locat el relleu més gran de tots tres,
que representa el bisbe Gotmar i els seus
acompanyants en el moment de trobar la Santa
Imatge. El relleu lateral de la paret esquerra re-
presenta els pastors contemplant les llums que
indicaven I'indret on hi havia la Santa Imatge.
El tercer relleu, situat a la paret lateral dreta
del presbiteri, representa el trasllat de la Santa
Imatge camí de la ciutat de Manresa. Aquests
relleus, emmarcats, eren obra de I'escultor Jo-
sep Cerdà; el més gran està signat i datat.rs
Aquest conjunt iconogràf,c plasmava i recorda-
va la significació religiosa característica de
I'indret i de la capella de la Santa Cova de
Montserrat, tot seguint la tradició llegendària
de Ia Invenció de la Santa Imatge.

L'any 1876, en publicar-se la segona edició,
posada al dia, d'El Amigo del Viajero en Mont-
serrat, I'autor feia constar que I'ornat del pres-
biteri constava només de tres bellísimos, histó-
ricos y espresivos medallones de marmol, que
adornan la testera y lados del altar, tot preci-
sant que eren obra deI señor Cerdà de Barcelo-
na.'6

La celebració, l'any 1880, del suposat
mil.lenari de la Invenció de la Imatge de la
Mare de Déu de Montserrat, estava estreta-
ment vinculada al lloc de la celestial troballa:
és a dir, la Santa Cova de Montserrat. L'abat
Muntadas, convençut que la gran misión dels
monjos era el esplendor del culto de la Santa
Imagen (...) i estar al servició de la Señora,'1 i
que d'això depenia el futur de Montserrat,
aprofità I'ocasió per a posar al dia i millorar la
Santa Cova en vistes de la seva doble funció:

14 IMUNTADAS, Miquel], El Amigo del Viajero en Montserrq¡
1" edició, Barcelona 1865, quadern núm. 3, p. 48.

l5 El mes de setembre deì maleix any 1868 hom consignà el pa-
gament total de 2000 duros, coste de los tres relieves de mamol
blattco de Ia Cueva (Atxit de Montserat, ¿1,ro de Asíento,2'(I85l-
t875), p 207).

16 IMUNTADAS, Miquel], EL Amigo deL Viajero en Montserrat,
2 edició, Manresa 187 6, p. 262

17 MUNTADAS, Miqrel, Montserra4 su pqsado, su presente y su

futuro, ltlanresa I87 1. pp.343-344.

Dibuix de la sortida de Montserrat de Ia Reina Isabel II i la
sevafamília (1860).

lloc de culte a la Mare de Déu i lloc d'acolli-
ment amb motiu de les festes del mil.lenari.
Un any abans ja s'hi començaren a fer obres de
reparació i de millora, de pintura, de proveï-
ment de la cuina i rerecuina, i de les de-
pendències destinades a I'acolliment dels pe-
legrins. Hom hi posà una cuina econòmica i en
fou renovada la vaixella.

L'abat Muntadas posà una cura especial en el
moblatge de la capella. En primer lloc es can-
vià I'altar i la tarima. S'hi posaren les sacres, el
sagrari i quatre candelers nous. Es construí un
petit cancell, s'hi posà un banc i cadires, una
trona i un confessionari. A més, per millorar-ne
la il.luminació festiva, foren col.locats a banda
i banda del peu del presbiteri dos grans canelo-
bres sobre unes bases. El moblatge es completà
amb un harmònium, el qual, despeses de trans-
port incloses, costà 545 duros i 14 rals.

Fou també aleshores que I'abat Muntadas in-
tentà d'acabar el retaule del presbiteri. A sobre
del relleu central, s'hi posà una imatge de la
Mare de Déu de Montserrat sostinguda -o, pot-
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ser millor, "davallada"- per dos àngels, un a

cada costat.

La Imatge del Milenar

En vigílies de les festes del Mil.lenari, I'abril
de I'any 1880, hom consignà en el llibre de
comptes del monestir diversos pagaments rela-
cionats amb la nova imatge de la Mare de Déu
-de I'autoria de la qual parlarem en una altra
ocasió destinada a presidir la Santa Cova de
Montserrat. Consta un pagament, possiblement
el darrer, de 450 duros per 7a Imagen de marmol
de N. Sra. de la Cueva, i de 25 duros més per
I'embalatge i el transport de Barcelona fins a
Montserrat.'8

La Mare de Déu de la Santa Cova, de gaire-
bé un metre d'alçada, és de marbre blanc com
els tres relleus al.legòrics a la llegenda. La
imatge està asseguda, com una reina, en un se-
tial. Té un rostre serè, bonic, i amb un somrís
als llavis esguarda I'infant que està assegut da-
munt la seva cama esquerra. Amb la mà dreta
sembla que jugui amb una bola, el món, que
recolza sobre la cama del mateix costat. La
mà esquerra li descansa al costat de l'infant. A
sobre del cap, sostenint un mantell, duu una
corona reial. El nen Jesús, també coronat,
aguanta amb la mà esquerra una bola que té
sobre la seva falda. Els vestits tenen un caient
simple i elegant. L'infant duu sandàlies, i la
Mare de Déu unes xinel'les.

I 8. Arxiu de Montserrat, Dkrio 1877-1884, f.80
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Dibuix de la
visíta de kt
reina Regent
Maria
Cristina a La

Santa Cova
( t 888).

Abans d'instal.lar la imatge sobre el relleu
central de I'altar de la Santa Cova, a Mont-
serrat mateix, hom donà I'acabat a I'escultura
tot decorant-la i donant-li la característica en-
carnadura bruna de la Santa Imatge de Mont-
serrat.

De I'encarnadura i decoració d'aquesta imat-
ge se n'encarregaren els pintors-decoradors
barcelonins Víctor i Jaume Brosa, que havien
succeït llur pare com a pintors i dauradors d'i-
matges i de mobiliari del culte de Montserrat.
Segons especifica la factura que els germans
Brosa presentaren pels seus treballs realitzats
entre els dies 24 de març i 24 d'abrll de l'any
1880, la decoració de la imatge consistí en:
encarnar la imagen de marmol -se entiende tes-
tas y pies y manos- y unas franjas doradas y co-
ronas de la misma.te Tanmateix, a més de les
cintes i galons dels vestits, hom acolorí també,
molt suaument, túniques i mantell, tal com ho
revela la documentació fotogràf,ca immediata-
ment posteflor.

Cal remarcar, doncs, que aquesta imatge no
fou col.locada en la Santa Cova f,ns al mes
d'abril de I'any 1880. Es pot precisar molt més
el que diuen els autors del càtaleg de I'exposi-
ció Nigra sum, quaî la daten c. 1864. A més
afirmen que no fou encarnada i decorada f,ns a

19 Arxiu de Montserrat, faclura dels treballs dels pintors Brosa
del 24 de març al 24 d'abril 1880 Cal ¡emarcar que, simultània-
ment a l'encarnadura i a la decoració de ìa nova imarge de la San-
ta Cova, els pìntors-decoradors barcelonins també varen encarnâr
les testes i les extremilâls de les imatges del relleu del tjmpà del
s XVIII de I'antiga portalada renaixentista de l'església de Mont-
serrat EI pâgament d'aquesta factura, molt resumit, també consta
en el llibre de comptes del moneslir, així com el pagament dels
vialges dels pintors i dels materials (Diario 1877-1884, f 80)



la primera dècada del segle Xx,'?o tot fent-ne
argument per justificar l'eliminació de les res-
tes d'encarnadures i policromia que conservava
1'escultura,'' i presentant així una imatge de la
Mare de Déu de Montserrat suposadament
blanca.

Aquesta imatge de la Mare de Déu que
I'any 1880 es col.locà en el presbiteri de la
capella de la Santa Cova de Montserrat, sor-
tosament recuperada de I'oblit, hom pot ano-
menar-la la "Imatge del Milenar". Tant més
perquè, com veurem tot seguit, la tarda del
dia 24 d'abril d'aquell mateix any presidí el
cant de la Salve Regina de la solemne proces-
só rememorativa dels suposats mil anys de la
troballa i del trasllat de la Santa Imatge fins
a Montserrat.

Les festes del Mil.lenari (1880)

Pujém, fills de María,
pujém á Montserrat;
mil anys ha que hi sortia
1o Sol del Principat.

Amb aquesta tornada de I'himne del mil.le-
nari, escrit per Mossèn Jacint Verdaguer i pu-
blicat per primera vegada a la Revista popular
del 21 de novembre de I'any 1819,el poble ca-
talà fou convocat a la celebració dels suposats
mil anys de la troballa de la imatge de la Mare
de Déu de Montserrat a la Santa Cova.22

Poques setmanes abans de llançar aquesta
crida pública a la celebració del Mil.lenari de
la Invenció de la Santa Imatge, concretament
el dia 17 d'octubre de 1879, Jacint Verdaguer,
Jaume Collell i Fèlix Sardà i Salvany es reuni-
ren a Montserrat amb I'abat Miquel Muntadas.
El Dr. Collell, d'acord amb Fèlix Sardà i Jacint
Verdaguer, presentà a l'abaf Muntadas un es-
bós del programa d'actes a celebrar. Fixat el
programa de les celebracions, hom començà a

anunciar les festes del Mil.lenari. Fèlix Sardà i
Salvany posà la Revista Popular al servei de

20 LAPLANA, Josep de Calassanç - MACIÀ, Teres a, Nígra sum-
I c ono g r afi a de S anta M ar ¡a de M o nts e r rat, B af celor¿ 1 995, pp 1 48-
149.

2I Yarg tenir ocasió de veure diverses vegades aquesta imatge
al claustre de la Santa Cova, i no al gaLliner com publicà el diari
Regió 7 (10-YI-1995, p. 53), amb restes de les encarnadures i deco-
ració, amb retocs posleriors, fets per una mà maldestra

22. Revista Popular, IX (1879), núm. 468 (27-XI-1879), pp 363-
364

tan noble causa, i hi publicà la crida a la cele-
bració el ja esmentat dia 27 de novembre de
I'any 1879.

El bisbe de Barcelona, Josep Maria d'Urqui-
naona i Bibot, amb una proclama datada el
dia20 de gener de I'any 1880 i dirigida als sa-
cerdots i fidels del seu bisbat els comunicava
la creació d'una Junta,... para que entienda en
todo lo conducente al objeto, áfin de que la so-
lemnidad del Milenario sea una cosa tan gran-
diosa como lo es el Santuario enriquecido con
la sagrada Imágen, como lo es la Invencion de
la Imágen misma y todo lo que con Ella se rela-
ciona en el largo período de diez slglos. I, des-
prés de demanar la col.laboració econòmica
dels f,dels per finançar la celebració, afegia:
Nuestro principal deseo es que la fiesta del Mi-
lenario se distinga por su caracter profunda-
mente religioso.23

El dia elegit per I'inici de les celebracions
de les festes del Mil.lenari fou el dissabte

23 La procìama del bisbe de Barcelona fou pubìicada al Boletín
oficiaL ecLesiástico tleL obispado de Barcelons, vol XXII (1880), pp.
55-58. Conjuntamenl amb el Butlletí del bisbat es repartí una pro-
clama impresa perquè fos penjada a les portes de totes les esglé-
sies del bisbat

Cinquè misteri de dolor, obra de Josep Puig i Cadafalch i Jo
sep Llimona, inaugurat I'any 1896.
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dia 24 d'abril de I'any 1880. El primer acte
que havia de celebrar-se, segons el progra-
ma oficial, era una processó conmemorativa
de la que se organizó cuando fué sacada la
Imagén de la Santísima Virgen de Ia cueva en
que fué encontrada, y que saldró del templo
para dirigirse d dicha cueva, desde la qual
regresará al propio templo por eI camino an-
tiguo que, segun Ia tradición, siguió aquélla.za
Les festes del Mil.lenari no podien co-
mençar d'altra manera que tenint com a re-
ferència I'indret on segons la tradició havia
tingut lloc la troballa de la Santa Imatge. I
recorren el mateix camí que va seguir la
processó que portà la Santa Imatge fins a
Montserrat. Segons Ia crònica de les festes
publicada al Boletín oficial eclesiástico del
obispado de Barcelona, la processó sortí del
Santuari a les tres de la tarda del dia 24. El
cronista, amb el llenguatge de l'època, des-
criu I'ordre que es guardà en la cerimònia,
els participants i les manifestacions d'ale-
gria i fervor populars. La presidiren, a més
del Nunci del Papa, els bisbes de Barcelo-
na, Menorca, Girona, Lleida i Tortosa i l'a-
bat de Montserrat P. Miquel Muntadas. Arri-
bats a la Santa Cova, els assistents cantaren
la Salve Regína, tot rememorant la que se-
gons algunes versions de la llegenda canta-
ren, mil anys enrere, el llegendari bisbe i els
seus acompanyants, i tot seguit la procesion
tomo el camino antiguo, és a dir, el que pre-
tesament haurien seguit els nostres avant-
passats, arranjaf expressament per a aquest
esdeveniment. La celebració de la processó,
segons la crònica, fué imponente y satisfac-
toria en sumo grado." Només revivint aquella
suposada primera processó podien començar
les celebracions al Santuari de Montserrat
on es conserva, per a la veneració dels fi-
dels, la Santa Imatge de la Mare de Déu.

Les festes del Mil.lenari de la suposada In-
venció tingueren per colofó, l'any següent
1881, les festes de la coronació canònica de la
Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de
les diòcesis del Principat de Catalunya, i són

Projecte deL presbiteri de Ia Santa Cova dibuixat per
Francesc de P. delVillar (1857).

una f,ta en la història i en el rellançament pas-
toral del Santuari.'z6

A partir d'aquestes celebracions, les romeries
i els pelegrinatges a Montserrat de moltes
parròquies i associacions religioses reco-
mençaren a pujar anualment al Santuari. I un
dels actes programats per la majoria de rome-
ries era la processó a la Santa Cova. Els pele-
grins dedicaven el matí a les confessions, cele-
bració de la missa amb comunió general i
veneració de la Santa Imatge. I a primera hora
de la tarda, en processó, tot resant el Sant Ro-
sari, anaven a visitar la Santa Cova.

Dues yisites reials a la Santa Cova
(1860 i 1888)

La restauració i la reobertura al culte de la
capella de la Santa Cova de Montserrat, I'any
1864,i les festes del mil'lenari comportaren, a
més de convertir-la en lloc obligat de pelegri-
natge, que també fos inclosa una anada a la
Santa Cova en el programa dels visitants il.lus-
tres de Montserrat. Es curiós i il.lustratiu de re-
cordar les visites que hi feren Isabel II i la rei-
na regent Maria Cristina

s'l.ï
#

ë

24. El programa oficial es publicà al Boletín ofcíal eclesidstico
del obispado de Børcelona,vol. XXD (1880), pp. 180-183

25. Hom pot seguir detalladament la celebració del Mil.lenari a
la Revista popular dels anys 1879 i 1880 i al Boletín oficial ecle-
sitistico del obispado de BcrceLona, vol XXII (1880), pp. 55-58, 86-
90, L32-134, 180-182, 202-218, 257-258. FRANQUESA I cARRóS,
Adalberl, 75 anys de patronatge de Ia Mare de Déu de Montserrat,
Moftlserrat 1958, pp. 5-28.
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26 Sobre la coronació canònica de la Mare de Déu de Mont-
serrat com a Patrona de les diòcesis del Principat de Catalunya ve-
geu la crònica ofrcial Reseña de Lafesta ceLebrada en el Monasterio
de Montserrqt.. dtns Boletín ofictaL eclesidstico del obispado de Bar-
celona, vol. XXIII (1881), pp. 486-504. FRANQUESA I GARRÓS,
Adalbert, 75 anys de patronatge de la Mare de Déu cle Montserqt,
pp 29-55 MASSOT I MUNTANER, Josep, Els creadors del Mont-
serral modem, Montserat 1979, pp. 37 -39.



Fotografía del presbiteri de la Santa Cova feta després de
Ies festes del Mil.lenari de I'any 1880, amb la Imatge de Ia
Mare de Déu i els àngels.

La visita de la Reina Isabel II I'any 1860

Entre les visites règies de la segona meitat
del segle XIX al Santuari de Montserrat i a la
Santa Cova, sobresurt la que hi féu Isabel II
d'Espanya I'any 1860. La reina ja havia mani-
festat, I'any 1857, Ia seva devoció a la Mare de
Déu de Montserrat en ofrenar-li un vestit de ve-
llut blanc, brodat d'or, i amb el qual es confec-
cionà un mantell per a la Santa Imatge.

La visita d'Isabel II a Montserrat tingué lloc
en el marc d'un llarg viatge de la família reial
per les Illes Balears, Catalunya i Aragó, realir
zat els mesos de setembre i octubre de I'any
1860.'z? La reina, acompanyada del seu espòs i
dels fills, arribà a Montserrat a les dues de la
tarda del dia 30 de setembre de l'any 1860. Fou
rebuda, amb els honors corresponents, pels bis-
bes de Catalunya, I'abat i la petita comunitat
de monjos de Montserrat. A l'església, després
d'un Te Deum, unes pregàries i el cant de la
Salve Regina, la família reial féu el besamans
a la Santa Imatge.

La visita a la Santa Cova, que segons Carre-
ras i Candi fot la nota más característa de la jor-
nada reyal, tingué lloc a les cinc de la tarda del
dia 30. La Reina, amb el seu marit, baixà a peu
a la Santa Cova, acompanyada d'una gran gen-
tada que I'aclamava. Segons el cronista, els reis
quedaren impressionats del camí i de les roques.
A mig camí de la Cova, els monarques foren

27 Sobre aquest llarg viatge reial vegeu la crònica oficial escrita
per FLORES, Anlonio, Crónica deL víaje de SS.MM. i ALtezas Reales a
las Islas Baleares, Cataluíia i Aragón en 1860, Madrid 1861. A més la
casa Reial publicà un magnífic àlbum de fotografies fetes pel fotògraf
reial CLIFFORD, C , Recuerdos fotognifcos del viaje de SS MM. y AA
a lqs lslns Baleares, Cataluíia y Aragón, setiembre y octubre 1860. En
ell, hi ha la fotografia més antiga del camí de la Santa Cova, feta des

de I'antiga capella dels Apòstols CARRERAS I CANDI, Francesc,
Visites dels nostres reys a Monlserrat, B arcelona 1 9 1 1, 1 I 4- I 30.

Fotogrcfía del presbiteri de la Santa Cova feta després de la
reþrma dels anys 1909-1912, amb el nou oltar, Ilunetes laterals
i els marbres que cobrien les parets de la cova-presbiteri.

sorpresos pels cants que els dedicaren els cors
dirigits per Anselm Clavé, que interpretafeî Les
Flors de maig i la Quexa de amor i el cronista fa
constar todo en dialecto musical del país.

El matrimoni reial i els acompanyants, arri-
bats a la Santa Cova, pregaren a la capella, i
s'hi cantà wa Salve Regina. Tot seguit visitaren
les dependències annexes, i el cronista reporta
el detall que abans d'emprendre el retorn al San-.
tuari provaren el agua de la cisterna de la Virgen.

A les vuit de la tarda sortien de la Santa Co-
va, i els cors Clavé tornaren a cantar Quexa de
amor, y esta vez aquellas voces nos parecieron
mós dulces. Aquesta vegada la reina Isabel II
acceptà una llitera, i a brazos de los atléticos
mozos de Escuadra de Cataluña, emprendió la
subida al monasterio. Durant el retorn, que durà
una mica més d'una hora, calgué il.luminar el
camí amb atxes.

Arribats al monestir, després d'un breu des-
cans, hi hagué un sopar seguit d'un concerf al-
ternat amb una orquestra i dels cants dels cors
Clavé. La família reial restà al Santuari fins
I'endemà alatarda en què retornà a Barcelona.

La visita de la reina Regent Maria Cristina
d'Àustria t'any 1888

L'altra visita reial és la que hi féu la reina
Regent Maria Cristina d'Habsburg-Lorena,
I'any 1888, en ocasió de I'Exposició Universal
que aquell any se celebrà a Barcelona. La Rei-
na visità el Santuari de Montserrat els dies 29 i
30 de maig.'8

28 CARRERAS I CANDI, Francesc, Visites deLs Nostres Reys a
M onts errat, Barcelona I 9 1 1, pp 1 30- 14 l. CABOT I ROVIRA, Joa-
qt\m, L'anada real ã Monlserrat dins La Veu del Montserrot, yol Xl,
(1988) pp. 182-183.
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Maria Cristina d'Habsburg arribà a Mont-
serrat a les 6 de la tarda del dia 29 de maig de
I'any 1888. Seguint el protocol, fou rebuda, al
so de la marxa reial i al repic de campanes,
per alguns bisbes catalans, I'abat, la comuni-
tat de monjos i l'escolania. Després del cant
del Te Deum i de la Salve Regina, la reina
pujà al cambril a venerar la Santa Imatge. A
la nit hi hagué un concert a càrrec de les so-
cietats corals i la Banda Municipal de Barce-
lona. L'endemà al matí la reina Regent assistí
a missa i tornà a fer el besamans a la Santa
Imatge.

Després d'un breu descans, tingué lloc l'ana-
da de la reina a la Santa Cova. Segons el testi-
moni de Joaquim Cabot, la reina aparegué a la
plaça del monestir amb una ombrel.la, acom-
panyada de les dames d'honor i dels ministres,
i ficsantse en un dels matxos ensellats que hi ron-
dava, lo montá ab més garbo que las pubilles que
van afirø, i se dirigí vers lo camí de la Santa Co-
ya. L'esclat popular es manifestà amb crits i
salutacions a la reina. Els mossos d'esquadra
hagueren de fer pas, i un pagès aguantaba lo
ronsal del matxo.

Una vegada a la Santa Cova, que segons els
cronistes impressionà profundament la reina
Regent, féu les seves oracions i visità les de-
pendències annexes. Des del mirador es recreà
en la vista de I'imponent panorama que envolta
la Santa Cova.

La pujada al monestir es féu amb pressa,
però envoltada també de I'entusiasme popular.
Una vegada al Santuari la reina va dinar. Aca-
bat, i després de pujar al cambril a venerar, no-
vament, la Santa Imatge, s'acomiadà dels bis-
bes i de la comunitat i emprengué el seu retorn
a Barcelona.

El Rosari Monumental del camí de la Santa
Cova (1893-1916)

Després de la restauració de la capella amb
la seva reobertura al culte, de la celebració de
les festes del Mil.lenari i de la coronació canò-
nica de la Mare de Déu de Montserrat com a
patrona de les diòcesis catalanes i de visites
reials com les que acabem de veure, en tot pe-
legrinatge o pujada al Santuari de Montserrat
esdevingué obligatòria una visita a la Santa
Cova.

L'any 1893, en què el papa Lleó XIII pu-
blicà l'encíclica De Rosario Mariali sobre el
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rés del Sant Rosari, i coincidint en I'es-
caiença del 50è aniversari de la seva ordena-
ció episcopal, el canonge vigatà Dr. Jaume
Collell llançà la idea d'erigir un Rosari Monu-
mental en el camí de la Santa Cova de Mont-
serrat, que hauria d'iniciar-se amb un gran arc
triomfal en homenatge al papa del rosari Lleó
XIII. Tot i que l'arc no es féu mai, sí que es
construïren els quinze misteris del Rosari Mo-
numental.

El primer misteri de goig fou beneït el setem-
bre de I'any 1896 i el primer de glòria, que fou
el darrer a acabar-se, s'inaugurà l'octubre de
l'any 1916. En el curs d'aquests vint anys ana-
ren alçant-se els quinze misteris del Rosari
Monumental que engalanen el camí de la San-
ta Cova. Diverses associacions religioses i al-
guns particulars es feren càrrec de llur cons-
trucció i llur finançament.

Entre els arquitectes que varen intervenir
en la construcció cal esmentar: Enric Sag-
nier, Josep Puig i Cadafalch, Joan Martorell,
Francesc de Paula del Villar, Antoni Gaudí,
Bonaventura Bessagoda, etc. I entre els es-
cultors: els germans Agapit i Venanci Vall-
mitjana, Josep Llimona, Josep Mu. Bernadas,
Josep Campeny, Dionís Renart, Josep Reynés
o Joan Flotats. El repàs d'aquesta llista d'ar-
quitectes i d'escultors, encara incompleta, re-
vela I'interès de l'estudi històric i artístic del
conjunt de les obres que formen el Rosari
Monumental de Montserrat, del qual ens ocu-
parem en un altre article en aquesta mateixa
revrsta.

Amb la inauguració, l'any 1916, del primer
misteri de glòria, s'acabà la construcció del
Rosari Monumental aixecat en el camí de la
Santa Cova. El camí obert en la roca viva al
segle XVII i que la llegenda anomenà camí de
plata, amb la construcció del Rosari Monu-
mental esdevingué, segons alguns autors,,camí
d'or. Desgranat pels f,dels que dia rere dia pe-
legrinen a la Santa Cova, s'ha transformat en
un camí d'oració que mena al lloc on segons la
llegenda fou trobada la Imatge de la Mare de
Déu de Montserrat.

Les reformes de la Santa Cova
(1907-t912)

La cada vegada més constant i creixent cor-
rua de pelegrins a la Santa Cova dugué als cus-
todis del Santuari a pensar a establir una petita



comunitat de monjos en aquest indret.'?e Per dur
a terme aquest objectiu, hom realitzà diverses
obres de reforma i adequació de les dependèn-
cies annexes que havien d'acollir els monjos
que formessin la petita comunitat. La reforma
més notable fou la construcció d'una cel.la so-
ta de la sala anomenada "gran" o "de la llar",
tot modificant I'estructura de les dependències
inferiors.

Els treballs més importants, però, es feren a
la capella. Les obres foren dirigides per I'arqui-
tecte del monestir Lluís Muncunill i Parellada.
La part escultòrica fou encarregada a I'artista
Carlqs Flotats. A l'esglesiola, els treballs se

centraren en dos indrets: a la cova-presbiteri i
a I'entrada de I'església.

Com ja hem dit, en inaugurar-se la restaura-
ció de la Santa Cova I'any 1864 només s'ins-
tal.là en el presbiteri un petit altar de fusta.
Pocs anys després, concretament el 1868, la
cova-presbiteri fou ornada amb els tres relleus,
obra de Josep Cerdà, al.legòrics a la troballa
de la Santa Imatge. I en ocasió de les festes
del Mil.lenari d'aquesta Invenció, a més de
canviar-se I'altar, fou col.locada sobre el relleu
central la bonica escultura de la Mare de Déu
del Milenar amb un àngel a cada costat.

La reforma del presbiteri dels anys 1907-
1972 tenia com a objectiu bàsic cohesionar i
unif,car les diverses etapes constructores o em-
bellidores de la capella que hem resseguit i,
especialment, de la cova-presbiteri, que havia
de ser màximament ennoblida.

L'arquitecte Muncunill substituí l'altar de
fusta de l'any 1879, que estava malmès, per un
altre de marbre, de gust modernista. La mesa
de I'altar era sostinguda per quatre columnetes
amb unes bases i capitells decorats amb ele-
ments vegetals, flors i fulles. Darrere de les co-
lumnetes, el basament de la mesa tenia al cen-
tre l'escut de Montserrat, a l'esquerra
I'anagrama del Nom de Jesús i a la dreta el del
Nom de Maria. Sobre I'altar hi havia una grada
decorada amb flors, amb el sagrari al centre.

A sobre del relleu central al'legòric a la tro-
balla, hom hi col.locà un fris de marbre blanc,
decorat amb flors, amb una nova peanya, amb
dos caps d'àngels, per sostenir la imatge de la

29 Arxiu de Montserrat, LLíbre del ConseLI, 1867-1918, p.232
Aquesta decisió quedà registrada així: En virtud de que va mucha

Bente á visitar La Sta. Cueva de La Vírgen, se acordo hacer algunas
modifcaciones en el intertor del edifcio de la mísmq y habítarlo
poco a poco para que pueda algun dia ser morada de una pequeña
comunidad

Mare de Déu. D'aquesta manera tot el conjunt,
altar, grades, relleus i la Mare de Déu amb els
àngels del costat de la imatge, quedava unifi-
cat, formant un tot, a manera de retaule.

Les parets de roca de la cova-presbiteri foren
revestides de marbres. Lapart inferior, de terra
fins al nivell de la grada de I'altar, de marbre
d'un color fosc. I a partir del nivell dela grada,
d'un marbre de diversos tons més clars, rema-
tats per una cornisa. A més, a sobre dels dos re-
lleus laterals, s'hi va posar una mitja lluneta
amb un àngel, obra de I'escultor Carles Flotats.
La lluneta de sobre del relleu de l'esquerra,
amb la inscripció Ave Maria, i en la de sobre
el relleu de la dreta Gratia plena.Els dos grans
canelobres foren substituïts per dues làmpades
penjades de la paret. També es posaren dues
làmpades més emmarcant el relleu central.
D'aquesta manera hom revestí totes les parets
baixes de la cova-presbiteri donant unitat a les
diverses etapes constructores, amb un resultat
força reeixit.

Hom afegí dos senzills altars laterals en els
braços del creuer dedicats, el de la dreÍa, a
sant Benet i, el de I'esquerra, a santa Escolàs-
tica. Per la qual cosa calgué retirar la petita
trona que s'havia col.locat en ocasió de les
festes del Milenar. També foren susbtituïts els
antics vitralls dels rosetons per uns de nous re-
alitzaÍs pel vitraller barceloní Eudald Amigó,
que ja havia construït els vitralls de la Basíli-
ca de Montserrat.3o A més es decoraren les pa-
rets oposades del creuer amb dos tapissos, I'un
representava el Naixement de Jesús i I'altre

30 ALTÉS LqCUIIÓ, F -X, L'església novq de Montserrar,
p 218.

Atri de la Santa Cova construll I'any 191 l.
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Tapís de I'Anunciació pintat i donat per a la Santa Cova per
la senyora Carolina Carbonell de Del Rio del Val (191 1).

I'Anunciació, obres fetes i ofrenades per la
senyora Carolina Carbonell de Del Rio del
Val. L'any 1914, en ocasió de la primera co-
munió de la seva filla, ofrenà dos tapissos més
per a la Santa Cova.

La segona intervenció important d'aquest mo-
ment consistí en la construcció d'un petit atri
davant de I'entrada de la capella. A la dreta de
I'entrada d'aquest atri va traslladar-s'hi la pica
de I'aigua beneita dissenyada, I'any 1857, per
l'arquitecte Francesc de Paula del Villar. I a so-
bre s'hi posà l'estàtua d'un àngel amb una cinta
a les mans amb la llegenda ENTRA, ORA Y CA-
LI,A. Exteriorment, sobre de la porta, beneint
els pelegrins que es disposaven a entrar a I'atri,
hi havia un Jesús nen. Les dues escultures, l'àn-
gel i el Jesús nen, estan signades D i C. Flotats.

El nou atri o entrada, que en la paret lateral
exterior dreta porta la data de 1911, tot i trac-
tar-se d'un afegit força pràctic, contrasta una
mica amb les línies exteriors de la capella.

La profanació de la Santa Cova I'any 1936

L'inici de la tràgica guena civil (1936-1939)
també tingué conseqüències a la Santa Cova. La
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Generalitat de Catalunya s'incautà dels edificrs
del Santuari i del monestir de Montserrat. Les
autoritats no varen evitar, però, el saqueig d'al-
gunes dependències del monestir i del Santuari,
ni la destrucció de les catofze estacions del Via
Crucis monumental, d'alguns monuments i de di-
verses capelles de la muntanya, etc.31

La profanació de la Santa Cova, segons el
testimoni de la família de Joan Furest, que
l'any 1936 regentava un quiosc a I'entrada de
la Santa Cova, i recollit pel P. Ricard Mu Sans,
la dugueren a terme algunes persones de Mo-
nistrol. Joan Puig i Ferrater havia avisat a Joan
Furest que si els de Monistrol us demanen les
claus de la Cova, no els les negueu pas.

Alguns homes de Monistrol i un parell d'em-
pleats del Santuari es presentaren a la casa on
vivia el matrimoni Furest perquè els obrissin
la Santa Cova o els donessin la clau. El matri-
moni els acompanyà a la capella i els l'obrí.
Una vegada a dintre, començaren a despullar
els altars, a fer malbé les creus, a llançar-ho
tot per terra. Fou aleshores que tiraren dalta-
baix, del lloc on estava presidint l'altar princi-
pal de la capella, la imatge de la Verge, una be-
lla escultura de marbre, que en caure damunt la
llosa de I'altar la va trencar i també la imatge
va quedà mutilada. Després d'esplaiar-se fent
malbé el moblatge de la capella baixaren a
les dependències inferiors de la Cova. Les sa-
les destinades a acolliment dels pelegrins
també foren destrossades. Sembla que cerca-
ven algun amagatall on poguessin haver coses
de valor. El testimoni clou la seva descripció
dient: va ser una gran sort que no se'ls acudís de
calar-hi foc.tt

En retornar al monestir, l'any 7939, el cronis-
ta de la comunitat monàstica deixà constància
de I'estat de la Santa Cova amb aquestes pa-
raules: La Santa Cova -com l'anomenava la

31 Sobre la guerra civil a Montsenat vegeu: GERHARD, Carles,
Comissari de la GeneraLitat q Montserrqt (1936-1939), Montserat
1982; MASSOT I MUNTANER, Iosep, Ia gueta civiL a Mont-
r¿rra¡, Montserrat 1984 SANS, Ricard M"., Montserrqt 1936-1939.
Episodis viscuts, Montserrat 1984 MASSOT I MUNTANER, Josep,
In guerra dels tres anys a Monlserrat (1936-1939) dins Montserrat.
ButLIetí deL Santuqri,2" època, núm. 14, gener-abril 1986, pp. 45-
50; núm. 15, maig-agost 1986, pp 35-43; núm 16, setembre-desem-
bre 1986, pp 47-51

32. SANS, Ricard M' , Montserrat 1936-1939. Episodis viscuts,
Montserat 1984, pp. 239-240. Josep Massot i Muntaner transcriù la
versió del G Carles Areso, que no en fou testimoni presencial, que
diu simplement: Primeros dias llegan q La S Cueva vecinos de Mo-
nistrol. Pensavan que de la Cueva a las cuevas de Salitre que tenía-
mos comunicación i esto les interessaba a los deL Aéreo y Sn. Juan o
de CoLyató (MASSOT I MUNTANER, Josep, 1z guerra civil a
Montserra¡ Montserrat 1984, p. 86, nora 129).



gent- Íou també profanada. Enderrocaren la
imatge de Madona Bruna, de manera que --sem-
bla-- al caure trencà I'ara de I'altar. Malmeteren
també l'àngel de I'atri i el Crist nen de sobre
I'entrada del mateix.13 De fet, en l'àngel de l'atri
encara s'hi poden apreciar les mutilacions. En
canvi, el Jesús nen que hi havia a sobre de
I'entrada de I'atri va desaparèixer.

A més del que acabem de veure, segons el
testimoni del P. Romuald M" Díaz i Carbonell,
els dos àngels que hi havia al costat de la imat-
ge de la Mare de Déu també estaven destros-
sats i no pogueren aprofitar-se. El altars laterals
de sant Benet i santa Escolàstica, així com els
quatre tapissos obra i ofrena de la senyora Caro-
lina Carbonell, foren destrossats. Acabada la
guerra hom portà a terme les obres més impres-
cindibles per poder reobrir la capella al culte.

La reforma de la Santa Cova de l'any 1964

La reforma litúrgica fou un dels fruits del Con-
cili Vaticà II. Seguint les noves orientacions,
hom començà a dir la missa de cara al poble.
Això comportà la reforma dels presbiteris de les
esglésies. A Montserrat, hom ja s'havia avançat a
les resolucions conciliars pel que fa a dir la missa
de cara al poble duent a terme la reforma del
presbiteri de la basflica els anys 1957 i I958;n

A començaments dels anys seixanta, seguint
la nova orientació litúrgica, s'emprengué la re-
forma del presbiteri de la Santa Cova per dispo-
sar-hi un nou altar de cara al poble. Aquesta re-
forma fou ben radical. Hom desmuntà totalment
el conjunt escultòric i decoratiu de la cova-pres-
biteri. Els tres grans relleus al.legòrics a la troba-
lla de la Santa Imatge, obra de l'escultor Josep
Cerdà, foren col.locats a la part contrària del
presbiteri, on es poden admirar avui. La imatge
de la Mare de Déu, el pedestal, les mitges llune-
tes que hi havia sobre dels relleus laterals, el ba-
sament de la mesa de I'altar amb I'escut de
Montserrat i els anagrames dels noms de Jesús i
Maria, la grada de I'altar i les columnes que hi
havia al costat del relleu central que sostenien
els lampadaris, i dues columnetes de suport de
I'altar, tot fou traslladat al claustre de la Santa
Cova. Les altres dues columnetes de suport de

l'altar s'aprofitaren per fer un petit aTtaret a la sa-
gristia. La resta d'elements, com el fris de mar-
bre blanc que Muncunill col.locà a sobre del re-
lleu central, les cornises, els marcs i els marbres
que revestien les parets del presbiteri foren tras-
lladats a les dependències inferiors de la Cova.

La cova-presbiteri restà novament nua, en ro-
ca viva. Hom hi col.locà, només, una petita
imatge de la Mare de Déu de Montserrat obra
de I'escultor Josep Ricard i Mainar. El nou al-
tar fou consagrat pel P. Abat Gabriel Mu Brasó
el, dia 4 d'abril del'any 1964.

Els incendis forestals dels anys 1986 i 1994

El massís de Montserrat, en aquesta darrera
dècada, ha sofert els estralls de dos grans in-
cendis. El mes d'agost de l'any 1986 el massís
en sofrí diversos." L'incendi del dia 18 d'a-

35. Hom pot resseguir la crònica dels incendis forestals de Mont-
serrat del mes d'agost de I'any 1986 à Mofttserrat. Butlletí d.el San-
tuar¡,2 època, núm, 17, gener 1987, pp.6-10

33. Arxiu de Montse¡rat, crònica del Monestir de Montserrat EI bisbe de Barcelona Dr' D' Enric Reig, a Ia porta de I'atri
t93g-1948, f.16. de Ia Santa Cova, que visitò el dia 19 de desembre de I'any

¡+. errÉs I ncunó, F.-x, L'església noyq de Montserrat 1914, abans de fer la seva entrada a Barcelona, acompanyat
(1560-1592-1992),p 225. delP.AbatJosepDeàs.
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gost encerclà la Santa Cova i el monjo custo-
di, P. Ricard M" Sans; alguns bombers i un
periodista hagueren de refugiar-se a les de-
pendències inferiors, però sortosament en sorti-
ren il'lesos. Els edificis només quedaren un xic
fumats i no sofriren cap dany.

En canvi, I'incendi del massís dels dies 4 i 5

de juliol de I'any 1994, afectà també els edifi-
cis de la Santa cova. La crònica de la nostra
revista Montserrat. Butlletí del Santuari ho ex-
plica així: Com a fets lamentables, cal esmentar
que el foc va cremar bona part de la Santa Cova:
la sala dels ex-vots, la sagristia, la sala gran i
I'obrador del P. Ricard M" Sans, que n'era el cus-
todi, com també eI quiosc de begudes i records
de la placeta; se salvaren, en canvi, la capella,
el claustre, una habitació i el subsò1.16 L'estiu de
I'any 1995 es començaren els treballs de re-

36 Vegeu lacrònica de I'incendi dels dies 4 i 5 de juliol de I'any
1994 a Montserrat. Butlletí del Santuarí,2'època, núm. 39, maig-
agost 1994, pp. 5-12. I les il Iustracions deles pp.22-23.

construcció dels edificis cremats el juliol de
l'any 1994. Però un nou esdeveniment vingué a

agreujar les conseqüències de I'incendi del
1994. Mentre es treballava en la restauració de
les parts cremades, a començament del mes de
setembre de I'any 1995 i després d'unes fortes
pluges, la cúpula de la capella s'esfondrà. En
el moment d'enllestir aquest article els treballs
de reconstrucció dels edif,cis i de la capella de
la Santa Cova, dirigits per I'arquitecte Arcadi
Pla, continuen.

L'incendi de I'estiu de I'any 1994 qlue cremà
la Santa Cova es pot considerar una fita en la
història de la capella que seguint les darreres
disposicions testamentàries de Francesc de
Montserrat i Vives, primer marquès de Tama-
rit, féu construir la seva filla Gertrudis de Cam-
porrells i Montserrat. Esperem que, ben aviat
restaurada, pugui obrir-se novament al culte
perquè els fidels puguin expressar novament la
seva devoció i veneració al lloc, on, segons la
llegenda, fou trobada la imatge de la Mare de
Déu de Montserrat.

Apèndix

Acta notarial del lliurament de la restauració de la
Santa Cova a l'abat de Montserrat P. Miquel Muntadas.

MUNTADAS, Miquel, MontserraL su pasado, su
presente y su futuro, Manresa I 87 I , pp. 37 l-37 5.

En el dia once de setiembre de mil ocho cientos se-
senta y quatro, en la montaña de Montserrat y sitio
donde se halla situada la capilla dedicada á Nuestra
Señora, reunidos los Señores llmo. D. Manuel Moya-
no y Villan, comendador de la real y distinguida ór-
den española de Carlos III y presidente del Consejo
Provinvial de Barcelona; el Iltre. D. Miguel Munta-
das, abad presidente de la comunidad de presbiteros
exclaustrados de la órden de San Benito en el monas-
terio de Montser:rat, comendador tambien de la referi-
da real órden de Carlos III, D. Miguel Biada diputado
de córtes. D. Juan Serra y Totosaus, diputado provin-
cial; D. Vicente Genovar regidor del ayuntamiento
constitucional de Barcelona; D. Manuel de Bofarull
vice-presidente de la comision de monumentos histó-
ricos y artisticos, D. Francisco de Paula del Villar ar-
quitecto académico, y D. Leóncio Morata oflcial de
la seccion de fomento en el gobierno de esta provin-
cia y vocal secretario de la junta de restau¡acion ar-
tística de Montserrat, componentes de la Comision de
la misma, autorizando el suscrito notario público del
colegio del territorio de la audiencia de Barcelona y
escribano del gobierno civil de la provincia, en cuyo
concepto actúa, el nombrado Ilmo. Sr. D. Manuel Mo-
yano por encargo y delegacion especial del Exmo. Sr.
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D. Francisco Sepúlveda Ramos, caballero ErancÍuzy
comendador de la órden americana de Isabel Ia Cató-
lica, comendador de la real y distinguida órden de
Carlos III, condecorado con la cruz de l" clase de la
órden civil de beneficencia, caballero de la ínclita y
militar de S. Juan de Jerusalem, comendador de la ór-
den de la Concepcion de Vilaviciosa, y gobernador
civil de esta provincia, tomó la palabra y dijo: Seño-
res: Todos en este solitario y venerado recinto estais
poseidos de los mismos sentimientos y experimentais
idénticas impresiones á las mias; por esto estoy segu-
ro de que no extrañais la emocion que siento y no
puedo definir y sentís vosotros, y de la cual no sabeis
daros exacta cuenta ¿Y quien, Señores, commovido y
como anonadado no admira los arcanos de la Provi-
dencia, viendo que en la mitad del siglo XIX, que por
su especialísimo carácter está llamado á ocupar un
lugar tan notable en la historia, se levanta un trono á
la Madre de la luz increada, á la que es asiento de la
sabiduria y espejo de la justicia, en la misma Cueva,
en el sitio mismo en que por los años 888 refulgentes
estrellas descubrian el inapreciable tesoro que tenian
recóndito estas fragosas montañas? En la posicion ofl-
cial que en este solemne acto ocupo, solamente me
toca felicitarme y felicitaros á todos por la obra que
iniciada bajo los auspicios de SS.AA. los Smos. Sres.
Duques de Montpensier y protegida por SS.MM. y re-
al familia, habeis con tanto celo y constancia llevan-
do â feliz término. ¡Plegue á Dios que lo que la Junta
de restauracion artística, secundada tan eficazmente
por el hábil y distinguido arquitecto D. Francisco de



Paula del Villar, ha hecho con la capilla de la cueva
de la Vírgen, pueda hacerlo tambien con la iglesia
del Monasterio! ¡Plegue á Dios que uniendo sus es-
fuerzos con los del respetable é Iltre. P. abad D. Mi-
guel Muntadas y Rda. comunidad que tan dignamente
preside, tenga la gloria de restituir el templo en que
hoy dia se venera la milagrosa Imágen de María á su
antiguo lustre y magnificencia, y la de borrar hasta
los últimos vestigios de devastacion y ruina que se
notan en la Santa Montaña, que tanto contrastan con
la marcha civilizadora de nuestra era! = Rdo. P. abad,
en representacion del Sr. Governador de la provincia
que es en la misma el delegado del gobierno de S.M.,
en nombre de la Junta de restauracion, tengo la espe-
cial honra de poner en vuestras manos las llaves de
esta c,apilla, y de encomendar á vuestro solícito cui-
dado el edificio de la Cueva como de las antiguas de-
pendencias del Monasterio. Como particular me atre-
vo, señores, creyendo interpretar fielmente vuestros
piadosos sentimientos, á suplicar á los sacerdotes que
están consagrados al inmediato servicio de Nuestra
Señora de Montserrat, que sin cesar eleven sus preces
á.María, paraque si su culto cuenta en esta Montaña
diez siglos, transcurran otros tantos en que desde el
Santuario que es vá á bendecir, se levanten cual olo-
roso incienso hasta el trono del Altísimo los mas fer-
vorosos votos para la prosperidad de la nacion espa-
ñola y felicidad de la regia estirpe de la 2" Isabel y su
augusto esposo D. Francisco de Asis, á quienes por su
católica piedad colme especialmente el cielo de sus
inagotables dones.

A1 discurso que acaba de transcribirse el Iltre. Sr.
D. Miguel Muntadas contestó en los términos si-
guientes: = "Señores: Tengo una satisfaccion inmen-
sa en ver reunida en este lugar santo é histórico una
Junta cuya instalacion fué concebida en él al ser vi-
sitada por los serenísimos señores duques de Mont-
pensier, y de la cual despues se declararon protecto-
res SS.MM. cuando mas adelante su acendrada
piedad los trajo â este mismo lugar. Felicito á la
junta por el zelo, actividad é inteligencia con que
ha llevado á cabo la restauracion de la Cueva, qlue
realmente es el principio ó cuna de la vida que
Montserrat cuenta de diez siglos acâ. Me asocio con
toda la efusion de mi alma al placer que en este mo-
mento embarga á la junta por haber llevado á cabo
una de las obras que la harán célebre en los fastos
de la religion y del país. Y sintiendo en mí un fondo
de miseria que me priva del gozo de poderle mani-
festar mi gratitud de un modo digno de ella, me per-
mitirá la junta que se la manifieste en mi nombre y
de todos mis hermanos, á quienes ha cabido la suer-
te de ser custodios de estos lugares santos, prome-
tiendo á su dignísimo presidente, y á todos sus dis-
tinguidos miembros nuestras pobres oraciones; y así
suplico quede consignado en el acta. He dicho".

Volviendo á usarla el Sr. presidente manifestó que
acceptaba los votos del Sr. abád y que tanto é1 como
los señores de la junta tenian una verdadera satisfac-
cion en ver realizados en parte sus esfuerzos y que
con la misma asiduidad y constancia se proponen
llevar á cabo la completa restauracion del Monaste-

El presbiteri de la Santa Cova després de Ia reþrma de
I'any 1964.

rio y su iglesia, promoviendo en cuanto sus fuerzas
alcancen 1a recaudacion de los fondos necesarios al
intento, y excitando el amor y veneracion que se
profesa á la Virgen de estas Montañas, por cuya me-
diacion tan señaladas gracias ha recibido el Princi-
pado y la nacion entera.

Seguidamente con todas las solemnidades prescri-
tas en el pontifical romano, por el referido Sr. abad
fué bendecida la capilla de Nuestra Señora retirada
del culto desde el año de I 8 1 1 con motivo de la gue-
rra de aquella época, así como 1o fué tambien en to-
do su recinto; colocándose en su altar el ara sagrada
y adornándose sencillamente para la celebracion de
los ofrcios, que verificó el Rdo. D. Benito Caño indi-
viduo de la expresada comunidad de presbíteros, y
dando la bendicion abacial el Iltre. Sr. Muntadas, se
cantó una Salve por la tan justamente célebre esco-
lanía del Monasterio, cuna de esclarecidos profeso-
res, que dirige con tanto acierto D. Bartolomé
Blanch, quedando en su virtud abierta la capilla des-
de este dia âla veneracion de los fieles y al exclusi-
vo cargo de dicho Sr. abad.

Terminado el acto, se pasó al Santuario, donde se
cantó un solemne Te Deum en accion de gracias.

De todo lo cual, á requerimiento de dichos señores
concurrentes, levantó esta acta, que firman, siéndo-
me conocidas sus respectivas personas, dignidades y
empleos y de ello doy fé.-- Manuel Moyano: D. Mi-
guel, abad de Montserrat: Miguel Biada: Juan Serra
y Totosaus: Manuel de Bofarull: Vicente Genovar:
Francisco de Paula del Villar: Leóncio Morata vocal
secretario: Cayetano Anglora escribano.

El gobernador presídente, Cayetano BONAFÓ
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