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Notes d'art ¡ d'història

"Peregrins a nostra Sen¡rora de
Montsercat per a)/g.ra"

Una processó de Vilafranca del Penedès a Montserrat
. per demanar la pluja (6-9 de maig de 16121

per Josep Galobart i Soler

En un article anterior vàrem donar a conèixer
un document relatiu a la celebració de tres pro-
cessons a Montserrat per demanar la pluja.l Ara
en publiquem un altre que en descriu una amb
la mateixa finalitat. Es tracta de la processó que
celebrà la Vila de Vilafranca del Penedès amb
motiu de la sequera de l'any 7672.

La sequera d'aquell any afectà de manera ge-
neralitzada tot Catalunya, com ho diu el text
que ara publiquem i ens ho confirmen les refe-
rències que trobem en el Dietari de I'Antich
Consell Barceloní;2 en el Llibre Verd de Cerve-
ra;3 o les paraules d'Antoni Rovira, Conseller
en Cap de Terrassa, pronunciades pocs dies
abans en la sessió del Consell d'aquella Vila
celebrada el 27 d'abril: "Magnífichs Senyors:
Per quan Déu és servit de ésser lo temps tant
estèril y sech y necessitam de aygua com Vs. ms.
veuen, me apar y só de vot y parer, salvo lo
millor de Vs. ms., de què se envien pelegrins a
Nostra Sra. de Montserrat perque.ns vulla al-
cançar l.aygua que tots tant desitjam per los
splets que tant pateixen, y que per ço se fasse
una professó a dita Nostra Sra. de Montserrat
com se acostuma".4 A Vilafranca del Penedès
les coses no anaven gaire diferenfs: "per raho de
la qual secada generalment en tota Cathalunya se
son fetes grans pregaries, professons y peregrina-
tions, y en particular en esta Vila y Universitat,
com fou entre moltes als vint y set del mes de
abril de dit any 1612 que, ab professo solempne
de peregrins y donzelles se ana a visitar la casa y
monestir de St. Ramon de Penyaþrt".s

Davant la persistència de la sequera la Vila de
Vilafranca organitzà la processó a Montserrat
que ara publiquem, el text de la qual es troba en

el Llibre Verd de Vilafranca. Aquest manuscrit,
un document de primer ordre per conèixer la

1. Jose¡ G¡ros¡nr r Soren, Tres processons o Motúserrat per d,enn-
tur la plujø dins Montscrrat ButLletí del Santuari, núm. 21,2a època,
maig-agost 1988, pp. 33-38. A la bibliografia citada a les notes 3 i 7 cal
afegir-hi: AuorroBoscu CanoeLLncu, Mentorias de Sabadell ant¡guo y su
término, Sabadell 1882, 2 vots., vegeu en el vol. I, pp 231,250,257,
279,284,300,4'77. Edificqnt rometía d Montseïat en I'any 1605 dins La
Veu del Montserrst, any 1885, p. 368 Fnrrcesc oe P¡ur¡ Cnuser,res,
Nueva hisloria del Santuar¡o y Monasterio de Nuestra Señora de Mont-
serral, Batcelona 1896, p 508. FoRlÀ SoLÁ, Histù¡a de Sqllent. Yíc
1920, pp. 9 4-9 5, 154, 280 -282 Joreurv See¡er r A nøós, Efe mè r ide s M on r
serrot¡nes diîs Setmanqri Catnlà, YII(1923), pp. 26-21 Joar Seouen,
Història d.'Iguolada, Barcelona 1908, 2 vols., vol I, pp. 47'1-483, vol.lI,
pp 112, 22O, 407-408. Jo¡ouru Senrer r Anaós Els rom¡etges o Mont-
r¿r,?1 dins Revista Mariana, \'I(1923), pp. 26-27 . P Vorrns, Corta dels
Procuradors de Toilosa al Prior de Monlserrat clins Anolectq Monlserru-
tensia, vol. IV(1925), pp. 355-356 JosepMeururSeen^, H¡stòr¡a de la
Garriga, 3 vols., Barcelona 1949, l95I i 1954; vegeu el vol II,
pp I6L-174. C¡nresM¡qirVrL^, Estqmpes Sqntboíanes clel segle xwt,
Sant Boi del Llobregat 1956, pp. 29-34 Trobem moltes notícies frag-
mentàries, però ben interessants, soble processons a MontseÍat a les
Orclinaciotts rle ls Universitat de la Vila i terme dc Sqbadell. edició a cura
d'ErrEsr M¡reu r Vrou, 2 vols , Sabadell 196'7 i 19'11, vegeu especial-
ment: vol , I, pp.386, 441,496:vol. II, pp. 100, t68,24O,2'12,337,394-
395, 485 Josep M.o CuyÀs r Torose, Història de Badalona, Badalona
1979, vol., V, p 231. Joser Seuor, Notes h¡stòríques de les nostres "pro-
cessons" a Motúserrat el segle wu dins Full parroquisl de Vilassar (le
Dqll, 22 de juny del 1980, pp. 2-3. ANroNr M¡ssnrerr I EscLnssers,
Romiqtge q Monßeüqt el 1457 amb motíu tl'una epidèmía dins Miscel'là-
nía Penedesenca 1982,Yilafranca del Penedès 1982, pp. 135-136 Josep
M.o S¡c¡ncr rMerL^, Hßtòt¡o d.e Tàrrego,2 vols., Tàrrega 1984, vot , I,
pp. 398-401 Xev¡er Corr r F¡¡ear, Mura La terrq, la gent i Sanl Mqrlí,
Mura 1985, p 368. Per conèixer com ocupaven el seu temps els pelegrins
durant Ia seva estada a Montsefrat vegeu Frnlcesc-XevrER ALTÉS r Acur-
Ló, lntroducció a I'edició facsímil del Llibre Vermell de Montserrat,
Ba¡celona 1989, pp. 28-35.

2 Enfie l'11 d'abril i el 20 de maig se celebraren a Ba¡celona diver-
ses pregàries i processoos per demanar Ia pluja, i un cop obtinguda, es
cantà un solemne Te Deum (Dietari d.e l'Antich Corcell Barceloní, vol
IX, edició a cura de F. ScHwanz v Lurl i D F. Cenarnes v Cerur,
Barcelona 1900, pp 125-138).

3 FREDETc GóÆ2, Documents referents o Pelegrinatges que la Vila
de Ceruerø féu a Madona de Monlserrat per obtenir pluja difs Anllecta
Montserratens¡ø, vol \¡I (1925), pp.363-367

4. Transcrivim el text publicat per S. CARDúS, Espiritualitat MonL
serralinø d.e ?errøssa, Terrassa 1947, p, 308

5 Vilafranca del Penedès, Arxiu municipal, Llibre Verd, l 308
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Processó de pelegrins l¡ai.uaut tle Ia cu¡ttlla tle Sunt Miquel; dctull tl'Lut Ltutut dcl scgÞ XVlll.

història vilafranquina,6 fou escrit, per diversos
autors, des de finals del segle XVI i tot al llarg
del segle XVII. El llibre té quatre parts dife-
renciades. Comença amb un recull de còpies de
documents dels segles XIV, XV i XVI. A con-
tinuació hi ha unes "Notes Antigues", la vera-
citat de les quals ha estat qüestionada pels
historiadors. Seguidament hi trobem les solem-
nitats religioses, les lleis de cerimonial i unes
advertències sobre el bon règim de la Vila. El
llibre s'acaba amb una crònica dels fets succelts
a Vilafranca al llarg del segle XVII. La narració
de la processó es troba en els fols. 308-309
d'aquest llibre.

Aquesta processó de Vilafranca del Penedès a
Montserrat és fruit de la fervorosa devoció que
aquesta Vila tenia, i encara té, ala Patrona dèls
catalans,T Els vilafranquins I'han expressada, al
llarg dels segles, de diverses maneres. A princi-
pis del segle XVII aquesta devoció estava en un
moment sobrebò. Sabem que feia pocs anys,
Joan Campmany, durant el trienni 1586-1590,
abat de Montserrat, acabà la casa i la capella de
Montserrat a Vilafrancai "con un retablo muy
devoto de Ntra. Sra. q la Romana".8 Ací, ala ca-
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pella de la casa de procura que el monestir tenia
a Vilafranca, anaren en processó els vilafran-
quins per agrair a la Verge Bruna la pluja con-
cedida. Anualment els fills d'aquesta Vila puja-
ven en pelegrinatge al nostre Santuari. Ultra
aquest romiatge anual tenim constància que en
altres ocasions, en moments de dificultats, ja fos

ó. Sobre la història general de Vilafram del Penedès vegeu: Acus-
f Cov r Corcner, Vilofrøncø del Penedès. Su hislòila y Motilmenlos,
Barcelona 1909, P¡ne M¡s ¡ P¡mm, Yil¿.Ê¿¿co del Penedès, Ba¡celona
1932. Altfes obres complementàtim per mmprendre millor el text que
publiquem són: Joee Prmes, N¿r¿¡ històriques de Santo Msría de

Viløfronca clel Penedès, Barælona 1935. JærPures, Arl¡cs Convenls,

Esglésies i Capelles de Vilofronco, Yilahane del Penedès 194E.

M." Mo¡n¡nn¡r M¡ner l Nn, la Bullin dc Ssnta Maria, Sant Sadurnf
1987. Arronr Mnssnrsrr r Esm, La Solemnitats que celebraven les

confrøríes di¡s Miscel'lànio P¿nedæenn 1979, Yilafranca del Penedès

L979, pp. 154-157. Amxr Mmn t Ews, Petíta histÒrio de les

clenominacions vials vilafronquinæ compÆ dire el recinte que cLoi:a ls
m u ra I I a, Sabadell 1985.

7, Sobre la devæió dels vilaFanquim a la Mare de Déu de Mont-
serrat vegeu Mmuer B¡rrs I T(]rem, Monßenøl i Vilafrøncø, Yila-
f¡anca del Penedès 1966.

8. Santiago de Compmtela, Bibliotm Universitaria, ms, 1l-2,
f. 15. Mrou¡r LópEz, Uru hìsrù¡a inèdit¿ dc Mottßurul dits Atnlecla
Montsetrutensia, vol IV (19Gl9l), p. 98. Sobre la capella de la Mare
de Déu de Monlserrat a Vilafrme del Penedès vegeu: Joser Prmes,
Ant¡cs Convenls, pp. E9-90 i la làmin¡ XWI que rePresenta el

retaule que la presidia.



de pesta,e sequera,l0 etc., també acudien en pro-
cessó a Montserrat per demanar la intercessió
de la Mare de Déu. Una bona most¡a n'és
aquest document:

Apres als 6 de maig de dit any 1612 vent
Ntre. Señor no ere servit de donarnos aygua
y vent la extrema necessitat ab determinatio
del Consell y de voluntat de la venerable Co-
munitat dels preveres y de totes les confraries
se posa en efecte de anar ab peregrins a Ntra.
Señora de Montserrat pera suplicar li interce-
cedß per nosaltres en semblant necessitat y
axi dit die diumenge als 6 de maig sejuntaren
en la iglesia parrochial de la present ViIa los
peregrins y persones anomenades per les con-
fraries per semblant ocasió, que eren ço es
per St. Lluch sis peregrins, per St. Miquel al-
tres sis, per St. Anthoni altres sis, per Sta.
Maria quatre, per St. Aloy quatre, y per St.
Mecari altres quatre y per St. Bernardi y St.
Agusti dos, en compañia dels quals se dona
lloch als peregrins qui a son gasto anaven de
devocio que eren setze y alli juntats en lo altar
major oyren missa y en apres sels dona Com-
bregar a tots axi als dits peregrins com als de
la capella y als quatre pro homens qui anaven
ab professo per orde de la Vila, y feta la
benedictio se sol fer als peregrins conforme
lordinari, partiren ab professo de dita lglesia
anant per la plassa del Rey, vall del castell,
plassa mayor, carrer dels ferrers, fins passada
Sta. Magdølene ont se divideixen los camins,
y alli lo Vicari lliura la Vera Creu a un pre-
vere dels qui anavan ab dits peregrins y dits
peregrins y persones electes y capella de cant
de orga juntament qb deu capellans qui ana-
ven per orde de dita Comunitat se despediren
y sposaren en cami ab molt orde y concert, y
dita professo sen torna per lo portal y carrer
de la font, passant davant SL foan, carrer de
Sta. Maria y a la iglesia y dits peregrins fent
son cami sen anqren a dinar a St. Iaume de
Noya y al vespre a Piera a ont loren rebuts ab
solempne professo y lluminaries acompan-
yant los fins a la Iglesia y lo endema demati
oyda Missa pertiren per a Ntra. Sra. de Mont-
serrat acompanyant los la professo de Piera
fins foren fora la Vila, y a la que foren a casa
den Golart de Pierola prengueren un refresch
y dende alli se parti Mr. Francesch Mqs Sin-
dich de la present Vila ab compañia de
M.' Miquel Camarasa qui anava per aposen-
tador, anant primers a donar avis y demanar
licencia øl Fr. Abat per entrar dits peregrins y
per saber lorde havien de tenir y sils havien
de yxir a rebre y dit Sr. Abat los feu de res-

Processó de pelegrins baixant de Ia capella de Sant Miquel per
fer llur entrada aI Santuari, segons un gravat del segle XVIL

posta que ell manaria als monges y mestre de
capella los isquesen a rebre com en semblants
ocasions de peregrins se acostumava, y mana
al aposentador fossen acomodats en los mi-
Ilors aposentos de la casa y proveits del neces-
sari. Y axi entre les sis y set hores de la tarda
dits peregrins arribaren en dit monastir ab los
peus descalssos per lo que al peu de la costa
los qui no anaven descalssos se descalssaren y
axi mateix muntaren a peu descals tots los
personal qui anaven ab dits peregrins y foren
rebuts per alguns monges y capella de cant ab
los escolanets y comensqnt a cantar lo Mísere-
re entraren cantant la capella de Montserrqt
un vers, y la capella de dits peregrins altra
vers passqnt per la lglesia vella entraren en la
Iglesia nova de Ntra. Señora de Montserrat y
en lo altar mqyor la capella de dits peregrins
aportava, se dividien en dos cors y cantaren
devant Ntra. Señora lo Regina Çoeli Letare.
Y lo endema dimars de mqti dits Rnts cape-
llans digueren missa solempne en lo qltar de
Ntra. Señora cantant díta capella en lo cor a
cant de orga y, en lo mig de dita Missa un

9, Amo¡r MasnmLL I EscLnssers, Romiatge s Montsenal el 1457
amb motiu tl'una epidèmia di¡s Miscel.lànio Penedesenca 19E2,yjlaftan-
ca del Penedès 1982, pp. 135-136.

10, A més del lestimoni que publiquem, e¡ el Llihre Verd. aroben
altres notlcies sobre processons de Vilafranca a Montserrat amb motju
de sequeres. En ocasió de la secada del 1ó28 se'n féu una, que tfobem
desc¡ita en els fols.329-330v, que se celeb¡à d'una manera molt
æmblant a la del text que ara publiquem.
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Ilujolu policronta (luc t ¿pt 6(rll(r dos so(¿t dots ntrb tultu
pluvial i ciris a les mans, com acostumoven assistir a les
processons. (Col.lecció BonetBaltà del Museu de

Vilafrønca del Penedès).

monge de dita casa predica, y acabc¿t dit ofici
havent ja reconciliat abans los dits peregrins
pro homens reberen lo Santissim Sagrament
de ma de un monge, y en apres havent dinat
ana dit Syndich en compañia de M.o Magi
Alemany prevere altre dels procuradors de
dita Vene. Comunitat, y M.o Pau Roig Bur-
ges y de dit M3 Camarasa, y de M3 Sebastia
Vilar Menz qui anava per pagar lo gasto fe-
yan los di* Rns. capellans y capella, com ya
cada confraria, anava a son gasto y axi ma-
teix los de devotio los quals Syndich Procura-
dor y pro homens anaren per a despedirse y
fer graties al Rvnt. Sr. Abat de Ia merce y
favor els era estada feta com en efecte se des-
pediren y Li feren dites graties, dit Syndich per
part de la Vila y dit Rnt. procurador per part
de dita Rnt. Comunitat y en consentiment se
partiren de alli y aquella nit anibaren a Piera
entrant ab lorde que tot lo cami anaren. Arri-
bant a Ia iglesia paruochial acompanyats de
tot Io poble ab moltes lluminaries y lo ende-
ma dimecres demati avent oyda missa en dita
iglesia se partiren de Piera y dinaren a la
rectoria de la Noya y a la que podien esser les
set hores o, mes de Ia tarda arribaren dits
peregrins devant Sta. Magdalena a ont ere la
professo de la present Vila ab molta gent y
Iluminaries que ere yxida a rebrer dits pele-
grins y essent alli dit prevere qui aportava la
Vera Creu la lliura al Vicari y los cabßcols se

posaren a cantar lo que mana lordinari se
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cante en semblants peregrinations y tots junts
sentornaren per dit carrer dels feruers, plassa
major, vall del castell, plassa del Rey y entra-
ren en la iglesia y fetes graties a Nostre Señor
quils avia dexats tornar cada u sen anT a ses

casas. Y la nit vinent Ntre. Señor nos hague
misericordia que ya comensa a plourer y den'
de dos o tres dies comensa a ploure plujas
comunes de tal manerq que havem tinguda
aygua al abundancia graties sien donades a

Ntre. Señor Deu y a Ntra. Señora de Mont-
serrat per sa infinita Misericordia.

Nota que les persones qui foren elegides per
dites confraries eren les persones mes velles
yansianes y dequis tenia mes satisfeccio de
llur vida y fama, los quals anaven vestits ab
camits blanchs tocados en Io cap, les cares
descubertes ab bordons y rosaris en les mans
aportant la figura del Xto. gran tres homens
vestits ab vestes de bocaram negre ab lo cap
cubert los dos ab los siris grans en les mans,
y entrant en la Vila se trobaren en dita profes'
so divuyt disciplinants. Nota tambe que la
dita Vila feu fer cent candeles blanques, o
mes, de pes de une onsa cada una pera dits
peregrins y capellans, per lo ostentori y pera
quan combregasen a Nostra Señora de Mont-
serrat, y tambe feu fer dos atxes les quals los
dos pro homens ço es dits Vilar y Camarasa
aportaven en Io entrar a Piera y a Ntra. Sra.
de Montserrat anant y venint, junt a la Vera
Creu, y los altres dos pro homens ço es dits
M.o Pau Roig y M.o Francesc Mas ananven
ab unes vergues de sagristans ordenant y con-
certant dits peregrins.

Y en apres se feu solempne professo de gra-
ties per aver donada Ntra. Sra. aygua ab
abundancia. Anant per los llochs acostumats
de la present Vila axi per lo portal de La Gra-
nada y ana a la capella de la casa de Ntra.
Sra. de Montserrat, y de alli entra per lo por-
tal y carrer de la font, fent lo cami acostumat.

Aquest testimoni aporta noves dades sobre les
processons que pujaven al Santuari de la Mare
de Déu de Montserrat eîÍre els segles XIV-
XVIII i, en especial, per una millor comprensió
de les pràctiques litúrgiques de l'època en què se

celebraven aquestes manifestacions religioses.
Per a nosaltres, les breus referències que trobem
en el text ens podrien resultar de difícil com-
prensió o sense gairebé cap significat. Per
aquest motiu hem cregut convenient resseguir
les prescripcions que donaven els llibres litúrgics
per aitals celebracions. Això ho farem a partir
de les referències concretes que hem anat tro-
bant en el text que acabem de transcriure.
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La primera indicació litúrgica que pot cridar
I'atenció del lector és la distribució de la comu-
nió als pelegrins un cop acabada la missa de co-
miat dels pelegrins; el text diu: "alli juntats en lo
altar major oyren missa y en apres sels dona
Combregar a tots axi als dits Peregrins". En la
missa celebrada al Santuari de Montserrat tam-
bé s'explicita que "acabat dit ofici havent ya re-
consiliat abans los dits peregrins prohomens re-
beren lo Santissim Sagrament de ma de un mon-
ge". Aquesta pràctica era corrent en aquella
època, no s'acostumava donar habitualment la
comunió dins de la celebració de la missa, sinó
un cop,acabada aquesta, o simplement al marge
de tota celebració eucarística.

Acabada la distribució de la comunió es féu:
"la benedictio se sol fer als peregrins conforme
lordinari". Precisem que I'ordinari, del llatí
Ordinarium, és el llibre litúrgic que nosaltres co-
neixem amb el nom de ritual.ll Entre la sèrie de
benediccions que trobem en aquest llibre hi ha
una Benedictione peregrinorum. Aquesta bene-
dicció ve introduïda per una rúbrica que diu:
"Quant los peregrins volran anaÍ a Ierusalem, o
a sanct Iaume, o a altre loch, agenollar se han
devant lo altar, y lo sacerdot dira la antiphona
In viam pacß. Y apres dira los psalms Deus in
adiutorium (salm 69), Domine refugium factus
(salm 89), Qui habitat in adiutorio altissimi
(salm 90)", al final es reprenia l'antífona. Des-
prés de la salmòdia es recitava el Kyrie eleison,
el Pater noster i quatre versets. A continuació es
beneïen els bordons i sarrons que havien de ser
lliurats als pelegrins. Per acabar, un cop dita
I'oració i aspergits amb aigua beneïda, se'ls do-
nava la benedicció.12 Els pelegrins vilafranquins
portaven bordons i rosaris i, ben segur, foren
aquests objectes els que es beneiren en aquell
moment.

Feta la benedicció, el text deI Llibre Verd dht
que: "partiren ab professo". Al final de la bene-
dicció de pelegrins, la rúbrica ens explica que
quan s'acompanyava els pelegrins en processó
aquesta s'havia d'otganitzar com prescriu el
rifllal De processione ad mittendum, et recipien-
dum peregril?o.ç, processons per enviar o rebre
pelegrins; diu: "Estant lo clero y poble ageno-
llats, y lo curat preparat devant lo altar com en
les professons precedents, estiguen los peregrins

ll. Per aquest trcball hem utilitzat l'Otdinarium Barcinonense,
Gulielmi Cassad.ot¡ Dpßcop¡ iussu oeditunt, et in se-r libros d¡gestum,
quibus et coütirlenhu, quae potßsititutn ad parochi menus speclont
BarceÌona 1569 A partir d'ara el citârem simplement: Ordinatium Les
rúbriques i textos que proposa aquest ritual són recollidcs, gairebé
litcralment, per 1'Otrlirntium seu Rilusle Ecclesiae Bqtchittoilensis
Ludovici Sans episcopi, Barcelona 1620

12 Ordinatiunt, Tf 208-209.

Conjunt de .sot1(tges

religiosos , Ogr"t.
(Col.lecció I penedès)
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agenollats al peu del altar: y comence lo clero la
letania, -i precisa que es tracta de la lletania
que es cantava en les processons per posar la
primera pedra per I'edificació d'una església- y
vajen processionalment al loch, fins ahon los
acostumen de acompañar, anant los peregrins
immediatament apres del curat: y assent arribats
al dit loch, agenollense los peregrins, y lo clero
digue". En primer lloc I'antífona Euntes ibant i
el salm In convertendo domirun (salm 125) re-
prenent I'antífona. A continuació es recitava el
Kyrie eleison, el Pater noster i set versets. Dites
les oracions, aspergits amb aigua beneïda, i:
"Donada la benedictio, los peregrins facen son
cami, y la professo tornesen a la Esglesia
cantant la letania, y arribats devant lo altar,
digue lo curat 1o verset y oracio de la necessitat
acorrent".13

Aquesta oració, en el cas que ara ens ocupa,
era per demanar la pluja. El ritual barceloní,
entre les De orationibus pro necessitatibus
occuruentibus proposa tres oracions per dema-
nar la pluja: Deus, in quo vivimus..., Da nobis
quaesumus domine... i Omnipotens sempiterne
Deus...ra El missal de Pau VI n'ha conservat,
només, la primera. La traducció catalana diu
així: "Détt totpoderós i etern, en vós vivim, ens
movem i som. Concediu-nos la pluja que ens
convé i, juntament amb el pa de cada dia que us

Processó pujant pel camí de la Costa de Montserra4
segons un gravat del segle XVIII.

demanem, doneu-nos també els béns eterns. Per
nostre Senyor Jesucrist".ls Oració que durant la
celebració de la processó de Vilafranca es degué
repetir diverses vegades. Si tenim en compte les
prescripcions del ritual l'oració s'havia de dir en
les diverses misses que se celebraren durant la
processó. També en els actes de comiat i rebuda
dels pelegrins, tant a Vilafranca, com a Piera o
a Montserrat.

La rúbrica del ritual continua dient: "Quant
los peregrins tornaran, vaje lo clero processio-
nalment cantant la letania al loch, ahont los
acostumen de rebre, y arribats alli agenollen se

los peregrins, y lo curat digue" l'anlífona Bene-

fac domine, el salm Qui confidunt in domino
(salm 124), i novament I'antífona; després es

diuen el Kyrie eleison, el Pater noster i sis ver-
sets. A continuació es diuen diverses oracions i
un cop "Acabat tot lo sobredit, tornarsen han
processionalment a la Esglesia parrochial, y si
hauran obtinguda la gracia que demanaven, ani-
ran cantant Te Deum laudamus, y hymnes. (...)
Y si no hauran obtinguda la gracia que desija-
ven, tornersen han cantant la letania, y devant
lo altar dira lo curat lo verset y oracio de la ne-
cessitat concorrent".16 La processó que transcri-
vim, com que no havia obtingut I'aigua demana-
da, degué ésser rebuda de la darrera manera.

Hem tractat conjuntament el ritual de comiat
i de rebuda d'una processó com prescriu el ritual
perquè aquest és el model que també se seguia
per rebre i acomiadar el pas d'una processó per
un altre poble o vila. I així, més o menys, degué
ésser rebuda i acomiadada la processó de Vila-
franca al seu pas per la vila de Piera.

Feta una ullada al ritual, ara ens centrarem en
el cerimonial d'entrada de la processó al Santua-
ri de la Mare de Déu de Montserrat. Ho farem
ajudats dels testimonis publicats i mirarem de
resseguir, -en la mesura que això és possible i
amb les reserves que comporta conèixer pocs
testimonis- el cerimonial d'entrada d'rura pro-
cessó a Montserrat. Aquest ritu s'iniciava a la
capella de Sant Miquel pels pelegrins que puja-
ven per la Costa o camí de Collbató, o bé, a la
capella del Sants Apòstols pels que ho feien per
Monistrol de Montserrat, de Manresa o d'Igua-
lada. En primer lloc s'avisava el Santuari i es de-
manava el permís per fer I'entrada; el nostre
text diu: "anant primer a donar avis y
demanar licencia al Sr. Abat per entrar dits
peregrins". En la processó de Monistrol de
Montserrat del 169l també hi trobem aquesta

13 Ordinarium. ff. i78v.-179v.
14. Onlinarium. 1. [l3v-
15. Missal Romà, F,dició típica, Barcelona 19'15, p. 817

16 Ordinarium, ff l79v- l80v
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petició: "Arribats als Apostols, los sobre dits
Jurats enviaren al Sr. Abat dos Proms del Con-
sell, que la Professó estava als Apostols y que si
era son gust, entrarien".17

La resposta que féu I'Abat a la processó de
Vilafranca del Penedès és força interessant: "dit
Sr. Abat los feu de resposta que ell manaria als
monges y mestre de Capella los isquesen a rebre
com en semblants ocasions de peregrins se acos-
tumava". Subratllem les darreres paraules ja
que ens diuen que la rebuda de processons
s'acostumava a fer de la mateixa manera com
foren rebuts els pelegrins vilafranquins el L612.
Tanmateix, molt probablement, cada processó
tenia unes peculiaritats pròpies que podien
introduir petites variants en la seva rebuda;
malgrat això, no modificaven I'esquema bàsic
del cerimonial d'entrada a Montserrat.

Pere Serra i Postius, en el seu Epítome, ens
diu que les processons "entraven por Monserra-
te con cruz aIta, y pendones tendidos, con buen
orden, y devota compostura, llevando algunos
antorchas, y todos los demàs cirios encendidos
en las manos; cantando las Letanias de la Vir-
gen".18 Pel que fa a I'ordre que havien de tenir
les processons el ritual barceloní remarca: "Ad-
vertesque lo curat, que en totes les professons,
que exiran fora de la Esglesia, deu guardar lo
orde seguent, ço es, que primerament face anar
los qui portaran los ganfanons, apres 1o qui por-
tara la creu en mig de dos escolans portants
llum, apres lo clero, y apres vaje ell, vestit ab
sobrepellis, estola, y capa pluvial, portant un re-
licari, y als costats de ell vajen dos ministres ab
lo gremial, y devant dos escolans ab canelobres
portant llum: y apres seguesque lo poble: primer
los homens, y apres les dones".1e Serra i Postius
diu que entraven: "cantando las Letanias de la
Virgen". El text de la processó de Vilafranca no
fa cap referència al cant de les lletanies en fer
I'entrada a Montserrat. En canvi la processó de
Barcelona de l'any 1632 que reporta el Llibre de
les Solemnitats de Barcelona dir) que baixà de
Sant Miquel: "cantant la llitania"z0 i de la matei-
xa manera pujà la processó de Monistrol de
Montserrat: "i los sacerdots a peu cantant les
lletanies".21

Un cop concedit el permís per fer I'entrada al
Santuari, els pelegrins, processionalment ben
ordenats, arribaven a la creu de la plaça, davant
l'entrada del Santuari, al portal anomenat de la
reixa o de I'apotecaria, que donava accés al
claustre gòtic i que era, més o menys, on actual-
ment s'aixeca l'edifici del museu d'art antic. La
processó de Vilafranca no precisa el lloc on fou
rebuda; tenim, però, altres testimonis que ens
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ho expliciten. Dels publicats fins ara, eI més an-
tic ens narra la processó que la Vila de Cervera
celebrà l'any 1541, i ens diu: "essent álaporta
del portal rexat foren alli en professó de cape-
lláns y donats y escolans de la casa y alli los re-
beren".zz IJn testimoni més proper al text que
ara donem a conèixer el trobem en el Llibre de
Ies Solemnitals, que diu: "arribaren en lo claus-
tro, ahont nos reberen lo pare sacristá ab un ru-
quet y stola, ab tots los scolanets ab ruquets".23
La processó de Monistrol de Montserrat, del

17 Josep Gro¡nnr r Soueu, Tres processons a Monßerrat per dema-
nar la plujø díns Montsenot. Butlletí del Santuari, rúm. 21,2a. època,
maig-agost, 1988, p 38.

18. Pene Senna y Posrtus, Epítome histórico del Portentoso Santuario
y Real Monasler¡o de Nuestrs Señorq de Montserrote,Barcelona 1747,
p. 100.

19. Or¡linarium, ff 159v-160.
20 Llibre de les Solemnitats de Barcelona, edició a cura de

A. Dur¡r r Srnrecr i J. Seraoce, vo[. II, Barcelona 194'7, p. 218,
21. Tres processons, p. 38
22. F GoMÈz, Documents referents a pelegr¡notges, p 42
23. Llibre de les Soletnnítots, vol. II, p. 218.
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1691, diu que: "y arribant devant la Barberia, is-
queren los escolanets y lo sagristá ab molta can-
toria".24 La notícia més tardana correspon a una
processó que la Vila de Sabadell celebrà el 1129
i que fou rebuda pel "P. Sacristan, caperos y es-
colanes con cÍLrz alta hasta la cruz de la plaza" .2s

Els pelegrins de Vilafranca: "foren rebuts per
alguns monges y capella de cant ab los escola-
nets". Del conjunt d'aquests testimonis es de-
dueix que normalment les processons que puja-
ven a Montserrat eren acollides pel P. Sagristà,
I'escolania i alguns monjos i, en alguns casos,
s'hi afegia la capella de música, quan la processó
que es rebia també en portava.

Un cop aplegats a l'entrada del Santuari, se-
gurament agenollats, com precisa el Llibre de les
Solemnitats i prescriu el ritual barceloní per la
rebuda de processons,26 s'entonava, en les de
caire penitencial, el Miserere mei Deus (salm
50). La processó de Vilafranca ho féu aixi: "co-
mençant a cantar lo Miserere entraren cantant
la capella de Montserrat un vers, y la capella de
dits peregrins altra vers". I, d'aquesta manera,
"passant per la Iglesia vella entraren en la Igle-
sia nova de Ntra. Señora de Montserrat", ja que
en aquell moment l'església vella s'havia conver-
tit en un corredor de pas per poder accedir a
I'actual, consagrada I'any 1592.

Arribats davant "lo altar major la capella de
dits peregrins aportava, se dividien en dos cors
y cantaren devant Ntra. Señora lo Regina Coeli
Letare". Aquesta és I'antífona mariana que
correspon al temps pasqual en què se celebrà
la processó de Vilafranca del Penedès a Mont-
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serrat. En canvi, la que reporta el Llibre de les
Solemnitats, celebrada el 30 de juny, després de
Pentecosta i dins el temps que ara anomenem de
durant I'any, entonà la Salve Regina. Es encara
habitual i recomanable, seguint la tradició litúr-
gica de l'Església, el cant de I'antífona mariana
més escaient a cada temps de I'any litúrgic.

L'endemà, els capellans de Vilafranca que
pujaren amb la processó: "digueren missa so-
lempne en lo altar de Ntra. Señora" i "en lo mig
de dita Missa un monge de dita casa predica".
Era pràctica habitual a Montserrat, recomanada
per la visita de I'any 1586, que, tret d'algunes
excepcions, sempre prediqués un monjo del mo-
nestir; i tal com es feia cada dia a la missa
matinal ho fes també en aquestes processons en
llengua catalana, per tal que la gent entengués
millor el que es predicava.

Els pelegrins vilafranquins, havent dinat i des-
prés d'acomiadar-se de I'abat, emprengueren el
retorn a la seva Vila, desfent el mateix itinerari
que havien seguit a I'anada, fent nit, també, a
Piera. La processó fou rebuda a Vilafranca del
Penedès de la manera que més amunt hem ex-
plicat.

El text que ens narra la processó acaba amb
unes notes que fan referència a diversos aspec-
tes complementaris de la seva celebració. Re-
marquem les observacions sobre la vestimenta
dels pelegrins: "los quals anaven vestits ab ca-
mits blanchs", el camis és una alba, una túnica
llarga fins als peus. Els portants del Sant Crist,
en canvi, anaven "vestits ab vestes de bocaram
negre", túnica llarga fins als peus de tela gruixu-
da. Encara avui dia els portants del Sant Crist
de la romeria de Vilafranca a Montserrat porten
vestes negres. Els portants del Sant Crist duien
"lo cap cubert".

Pocs dies després del retorn dels pelegrins
tramesos a Montserrat va ploure: "aygua ab
abundancia". Cosa que motivà una: "solemne
professó de graties per aver donada Ntla. Sra.
aygúa" anant "a la capella de la Casa de Ntra.
Sra. de Montserrat" de Vilafranca. Es tracta de
la casa de procura que el monestir tenia en
aquella Vila i de la qual ja hem parlat al comen-
çament d'aquest article.

Després del que acabem d'exposar podem
adonar-nos una mica més de la manera com se

celebraven, des de la vessant litúrgica, les pro-
cessons que pujaven al Santuari de Montserrat
per demanar I'ajut de la Mare de Déu davant
d'alguna necessitat.

24. Ttes ptocessotts, p 38.
25 Arrorlo Bosrlr r Craorr recH, Memorias de Sabadell tnliguo y su

térmitto, Sat¡adell 1882, p. 471.
26 Ot tlittot ium, I l79v


