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PRESENTACIÓ 
 
 
El relat paisatgístic de les ermites de Montserrat es una història a mig fer. No passa el 
mateix sobre el fenomen de l’eremitisme on existeixen amplis i fonamentats estudis dels 
pares Cebrià Baraut i Xavier Altés, monjos de Santa Maria de Montserrat, i de mossèn 
Ernest Zaragoza. Però sobre la relació entre les ermites, el seu entorn i el paisatge hi ha 
alguna documentació, no massa, que explica coses, però algunes fruit mes de la 
imaginació que de la realitat. Per precaució, el pare Xavier Altes, monjo de Santa Maria 
de Montserrat, adverteix sobre el possible risc que es pot caure si es dóna massa 
credibilitat a determinats escrits del passat. En ells hi ha imprecisions o invencions que 
s'han anat repetint durant els anys. Per això, cal agafar les referències i les evidencies i 
contrastar-les amb el que era es sap i, si fos el cas, explicar els dubtes en lloc de fer 
afirmacions curioses però de feble entitat. 
 
Per això aquest relat sobre el paisatge de les ermites de Montserrat pot semblar 
imprecís. No es pot fer d’altra manera. A més, per tal de facilitar la comprensió de 
l'estat de la qüestió, les representacions gràfiques de les ermites que s’adjuten al parlar 
de cadascuna d’elles es presenten ordenades cronològicament i atenent, en tot moment a 
les fonts i, si és el cas, indicant allò que sembla inversemblant o constatant les 
contradiccions d'aquestes referències amb altres dades o un millor coneixement de la 
realitat. Donada les poques dades i atès que en el relat té molt pes el paisatge s'ha agafat 
com a referència vàlida, per contrastar les descripcions, els gravats fets per Pere Pau 
Muntanya. Ells són la darrera evidencia fidel de com eren les ermites poc abans de la 
seva destrucció al 1812 per les tropes napoleòniques. Tot advertint que, si bé els gravats 
són fidels en quan les edificacions no passa el mateix amb els altres elements del 
paisatge. Algunes enquadraments de les ermites s'han modificat, bàsicament per 
moviment d’algunes agulles, per tal d’obtenir composicions gràfiques equilibrades. 
Recentment, s’han es fotografiat les ermites des dels mateixos indrets on segurament 
Pere Pau Muntanya instal·la la seva cambra obscura per dibuixar-les.  
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
La majoria de llibres de viatges antics sempre destacaven que a la muntanya de 
Montserrat existien diverses ermites situades en llocs privilegiats. Les anotacions dels 
cronistes, a més de destacar la importància espiritual de l’eremitori montserratí, 
emfatitza la singularitat del seu entorn. Ernest Zaragoza, en el seu excel·lent llibre, “Els 
ermitans de Montserrat” esmenta alguns d’aquests comentaris. Per exemple, Jeroni 
Münzer comenta: «Es en suma, paraje hermosísimo para eremitorio»; Enric Cock diu 
que les ermites «son maravillosas por su sitio, devoción, huertecicas, agua y todo lo 
demás que conviene para la soledad ...El hombre contemplativo y amante de la soledad 
no podía encontrar sitio más adecuado para su gusto» i Joan F. Peyron: «La parte más 
interesante de la montaña es el desierto, allí están distribuidas varias ermitas, asilos 
conmovedores para la verdadera filosofía y contemplación ». Ph. Thicknesse diu 
també: «Estamos ahora ... ciertamente en el jardín de Edén ... Ciertamente no hay en el 
globo habitable, un lugar más a propósito para retirarse y darse a la contemplación». 
Madame D'Aulnoy, el 1679, assegura que Frederic de Cardona li explica «que aunque 
la estancia en él (l'eremitori) sea horrible y hubiera sido imposible abordar hasta él de 
no haber tallado un camino en las rocas, no deja de haber algunas bellezas, una vista 
admirable, fuentes y manantiales, jardines muy bonitos, cultivados por la mano de esos 
buenos religiosos, y por todas partes un cierto aire de soledad y devoción que 
conmueven a los allí se dirigen».   
 
L’autor “Compendio historial o relación breve y verídica del portentosa santuario y 
cámara angelical de Nuestra Señora de Montserrat (edició 1780)”, obra atribuïda a 
l’abat Argerich, fa una àmplia descripció de cada una de les ermites, el seu 
emplaçament i continguts. 
 
Tots els comentaris combinen d’alguna manera els dos elements que defineixen la 
identitat de les ermites de Montserrat: es troben en un paisatge orientat a l’espiritualitat. 
 
 
 

LA SANTA MONTANYA DE MONTSERRAT 
 
 
 
Fins el segle XIX, comenta el pare Garcia M. Colombas que l’expressió “Santa 
Muntanya de Montserrat, o simplement, “Muntanya de Montserrat” tenien un 
significat molt precís: designava als ermitans i les ermites del monestir de Santa Maria 
de Montserrat. La vida eremítica d’aquest muntanya ha format part, fins la seva 
desaparició com uns dels efectes de la Guerra del Francès, de la pròpia identitat de la 
vida cenobítica a Montserrat. 
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A l’Edat Mitja ja existia una important vida eremítica a la muntanya de Montserrat. 
Però poc se’n sap d’aquella època. ¿Quan aparegueren les ermites i els ermitans?. No sé 
sap. El pare Garcia M. Colombas admet que no sap si les esglésies o capelles de la 
muntanya de Montserrat: Santa Maria, Sant Iscle, San Pere i Sant Martí, donades pel 
comte Sunyer a l’abadia de Ripoll el febrer de 933 eren ermites o no, i si tenien 
ermitans. El que s’atreveix a afirmar el para Colombas és que quan arribaren els primers 
monjos ripollesos entre 1025 i 1035 per impulsar un cenobi a la capella de Santa Maria 
trobaren que ja existia vida eremítica. El pare Colombas creu que abans del segle XI 
havien vàries ermites en la part inferior o mitja de la muntanya, mentre que la segona 
onada de fundacions d’ermites es dóna en la part superior de la muntanya entre el segle 
XVII i el XVI. 
 
L’estabilització de la vida cenobítica entorn al monestir de Santa Maria feu que els 
priors, primer, i després els abats exercissin sobre els ermitans drets de vigilància i 
correcció. En la butlla d’erecció del priorat de Santa Maria a abadia (1 de març de 1409) 
s’indica que són dotze i es fixa aquest nombre. En aquests anys el nombre d’ermitans 
oscil·là: 11 en 1447; 8 en 1450 i 3 en 1470. La vinguda dels monjos reformadors del 
monestir de San Benito de Valladolid i la seva presa possessió del monestir de Santa 
Maria de Montserrat, el 28 de juny de 1493, inquietà als ermitans. Aquests volien que 
se’ls respectés el seu estil de vida i els drets que tenien. García de Cisneros, el nou prior 
de Santa Maria de Montserrat, un cop conegué la situació dels ermitans, decidí ordenar 
aquest aspecte de la vida montserratina. El resultat més evident fou l’aprovació de Las 
constitutiones heremitarum Montserrati escrites pel del mateix García de Cisneros. 
L’objectiu d’aquestes constitucions era accentuar la vida religiosa dels ermitans per la 
qual cosa per ser ermità calia passar pel noviciat del monestir i, un cop professos com a 
monjos no es podia anar a una ermita fins que es considerés que el candidat estava ben 
preparats. Els ermitans havien de fer els vots benedictins i adoptar l’hàbit benedictí tot 
respectant-los que portin, en lloc de cogulla, el mantell d’ermità. La reforma de Garcia 
de Cisneros convertí els solitaris ermitans en verdaders monjos. 
 
El pare Cebrià M. Baraut afirma que només a partir del segle XVI es tenen notícies 
detallades sobres les ermites. Se sap que en el segle XV algunes ermites foren 
traslladades del seu lloc original i altres, les més allunyades “como las situadas en la 
vertiente norte más allá de Sant Jerónimo abandonadas del todo”. No sé quines 
podrien ser aquestes ermites. Ningú més cita aquesta qüestió. 
 
A la meitat del segle XVI apareix una certa tibantor entre els ermitans i l’abat del 
monestir de Santa Maria de Montserrat. El conflicte sorgí perquè una reforma del 
capítol general benedictí de 1547 ordenava, en contra del que s’havia aprovat en les 
constitucions de Garcia de Cisneros, que els monjos que optessin per la vida eremítica, 
després de mig any en una ermita, perdien els seus drets com a monjos. L’enfrontament 
entre monjos cenobítics i monjos anacoretes estava servit. Al final, després de moltes 
tensions en diversos capítols, es donà parcialment la raó als ermitans. Bàsicament se’ls 
reconeixia els seus drets però se’ls demanava que, ja que havien fet una opció de 
separar-se de la comunitat cenobítica, que no intervinguessin en els seus problemes 
interns.  
 
En el segle XVII quan la Generalitat expulsa de Catalunya expulsa els monjos castellans 
del monestir de Santa Maria, entre ells el seu abat, cinc ermitans, probablement els que 
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havia, abandonen les ermites i se’n van. A finals del segle XVIII nou dels onze ermitans 
firmen un document queixant-se de la seva situació d’inferioritat, de maltractament i de 
no respectar les seves constitucions. El conflicte arriba a la seva màxima expressió quan 
l’abat Domingo Filgueria manà el trasllat d’un ermità de la seva ermita. Aquest 
conflicte obrí un gran distanciament entre els ermitans i el monestir que no es tornaria a 
superar. 
 
La Guerra del Francès comportà la destrucció de les ermites i la mort de quatre 
anacoretes. La salvació de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat fou possible per 
la diligència de Maur Picañol, ermità de Sant Dimes. Després de la Guerra del Francés 
s’intentà recuperar l’eremitori, però no fou possible. En un primer moment no es 
restauraren les ermites i situació particular del monestir i del moment accentuà les 
tensions entre els monjos del cenobi i els ermitans. Alguns ermitans, després de moltes 
gestions, aconseguiren reconstruir algunes ermites amb recursos propis. L’any 1817 
tornava estar activa l’ermita de la Santíssima Trinitat i a l’any 1820 tornaven a haver-hi 
cinc solitaris ermitans. Però la comunitat monàstica no admetia novicis per ermitans, tot 
i que hi havien sol·licituds. S’ha havia produït un canvi d’actitud important del monestir 
vers els ermitans. 
 
Vàries desgràcies contribuïren a acabar definitivament amb l’eremitori montserratí. El 
27 d’abril de 1821 uns facinerosos mataren l’ermità de la Santíssima Trinitat; l’any 
1822 els monjos i ermitans hagueren de fugir de Montserrat i durant la seva absència les 
ermites reconstruïdes foren novament destruïdes. L’any 1824 quan es torna a aplegar la 
comunitat monàstica quedaven quatre ermitans. Aquest viuen amb la comunitat i tornen 
a manifestar-se tensions entre les dues maneres d’entendre l’opció religiosa. L’any 1828 
mor un dels ermitans, ara només en queden tres. L’any 1830 Santa Maria de Montserrat, 
com altres monestirs d’Espanya, es tancat i dispersada la comunitat. El 21 de març de 
1837 moria fra Maties Calvo a Barcelona,  el 27 de desembre de 1844 a Girona moria 
fra Jaume Sammbola i el 25 de desembre de 1856 morí fra Joan Galí a Barcelona, el 
darrer ermità de l’eremitori montserratí. 
 
En el segle XX, el pare Estanislau Llopart, primer, i després el pare Basili Girbau feren 
una experiència eremítica en una balma habilitada al costat de les ruïnes de l’ermita de 
la Santa Creu. Foren opcions personals que, en cap moment, representaren la 
recuperació de l’eremitori montserratí dins de la vida monàstica a Santa Maria de 
Montserrat. En aquella època, aquests testimonis personals, animaren a altres persones a 
intentar fer experiències eremítiques en algunes balmes de la muntanya. A prop de 
Santa Caterina, en el serrat de Sant Joan, una monja francesa s’instal·laren en la balma 
batejada com la del Nen Jesús i algunes persones ho feren en la balma de la font de la 
Murdela. Però tot no passà d’un fet esporàdic. 
 
 



 7 

ERMITA DATA CONSTRUCTIVA PROMOTOR 
Sant Antoni Finals XV restauració García de Cisneros 
Sant Benet 1536 primera construcció Pedro de Burgos 
Sant Dimes   
Sant Jaume   
Sant Jeroni 1536-1541 refeta 

1590 ampliació 
 

Sant Joan 1591 Reedificada Pedro de Salinas 
Sant Onofre Finals XV restauració García de Cisneros 
Sant Salvador   
Santa Anna 1498 primera construcció García de Cisneros 
Santa Catalina   
Santa Creu 1406 es cita un misal  
Santa Magdalena 1498 trasllat al lloc actual García de Cisneros 
Santíssima Trinitat  1480-1492 Habitada per Bernardo Boil 

Il·lustració 1 Ermites de la muntanya de Montserrat 
 
 

NOMBRE D’ERMITES 
 
 
Les diferents històries de les ermites de Montserrat destaquen que el nombre d’ermites 
varia al llarg dels anys. Ernest Zaragoza en el seu llibre sobre els ermitans de 
Montserrat anota les discrepàncies en relació al nombre d’ermites. Així, Münzer, a l’any 
1494, parla de dotze; Antoni de Lalaing, a l’any 1503, diu que eren tretze; Francesco 
Janis de Tolmezzo, a l’any 1519, parla de quinze. La crònica del venecià Francesco 
Janis de Tolmezzo és clara parla de “15 oratori dove stanno li heremiti” (citat per 
Garcia Colombas). Probablement durant una època, diu el pare Colombas, hi hagué un 
entusiasme per la vida eremítica que provocà un cert creixement com podria confirmar 
l’observació de Tolmezzo. Probablement aquesta circumstància motivà que el capítol 
general de la Congregació vallisoletana fixès que el nombre màxim d’ermites fos el de 
dotze. Tot i aquest matís, ¿si en un moment hi hagueren quinze ermitans volida dir que 
havien quinze ermites?; si és així, ¿quines eren aquestes tres ermites de més?.  
 
A partir de l’abadiat de Pedro de Burgos (mort l’any 1536) el nombre d’ermites es fixà 
en dotze i en un capítol de l’any 1547 manà que no s’augmentés aquest nombre. Però el 
propi abat Pedro de Burgos, en el seu conegut llibre Libro de la historia y milagros 
hechos a invocación de Nuestra Señora de Montserrate parla només de onze ermites. 
Gaspar Barreiros al mateix any 1547 identifica dotze ermites; Cock a l’any 1585 parla 
de tretze ermites i Bartomeu Joly a l’any 1603 confirma aquest nombre. Gregori 
d’Argaiz el 1677 diu que hi havia tretze ermites, Antonio Ponze (1785) i Vargas Ponce 
(1799) parlen de tretze ermites. Tot i que aquest darrer autor comenta que a l’any 1657 
el nombre d’ermites era de nou. Posteriorment, E.F.Lantier, el 1804, parlar de quinze 
ermites. Nombre superior al que es sap que existia en aquella època, que eren tretze, 
Probablement aquest persona podia haver sumat a les tretze ermites la capella de Sant 
Miquel i la Santa Cova. 
 
Pot dir-se que entre 1585 i finals del XVIII el nombre d’ermites és de tretze d’acord 
amb el que es fixà en una visita apostòlica. A finals del segle XVIII fins la destrucció de 
l’eremitori per les tropes napoleòniques el nombre d’ermites era de dotze. La 
discrepància de números, dotze o tretze, es deu a un matís. Efectivament el nombre 
d’ermites era tretze però una d’elles estava ocupada pel pare vicari que no era ermità. 
Per això, amb propietat, caldria precisar que si l’ermità es qui dóna la qualitat a l’ermita 
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llavors només n’ha havien dotze perquè la tretzena era un edifici del tipus ermita, però 
el seu habitant era un monjo no ermità. La visita Apostòlica digué clarament que hi ha 
tretze ermites i que han de viure-hi tretze ermitans. 
 
Thomas Platter en el seu Les voyage de Thomas Platter. Catalonia (1595-1599) parla 
de 12 ermites, però quan les anomena en cita 13 perquè, de forma explícita afirma “on 
peut en ajouter una treizième, celui del buen ladrón Dimas”. 
 
 
 

ADVOCACIONS 
 
 
 
Alguns dels noms de les ermites provenen de les advocacions de l’època en que foren 
construïdes. Així, per exemple, el nom de Santa Caterina, en referència a la santa 
d’Alexandria, i el nom de Santa Magdalena. A l’edat Mitja ha havia també advocació 
per la Santa Creu, d’acord a la tradició de la seva trobada per santa Helena, i a Sant 
Jaume Apòstol. Tots aquests noms són clarament medievals. 
 
Altres noms tenen una clara referència a la vida monàstica: sant Jeroni, sant Antoni, sant 
Joan Baptista, sant Onofre. Segons el pare Cebrià M. Baraut reflexen la influència de la 
Vitae Patrum. La divisió de la muntanya en dos regions denominada, la més alta Tebas i 
la més baixa, Tebaida, recorden la terminologia emprada en la vida monàstica del 
desert. 
 
 

SITUACIO GEOGRAFICA  
 
 
La situació geogràfica coneguda de les ermites en la muntanya no s’ha modificat massa 
des del segle XI. Abans d’aquest segle les cròniques parlaven de quatre ermites a la 
muntanya de Montserrat: Santa Maria, Sant Iscle, Sant Pere i Sant Martí. Les dues 
primeres en plena muntanya i les dues últimes en el que és el terme de Monistrol de 
Montserrat. Santa Maria evolucionarà en el segles posteriors en l’actual monestir i 
arribarà a integrar a Sant Iscle. Avui, aquesta darrera ermita es troba en l’interior del 
jardí del monestir. No es coneix quina ha estat l’evolució de les ermites de Sant Pere i 
Sant Martí, tot i que es creu que l’actual parròquia de Monistrol de Montserrat pugui 
està en el lloc on estava la primera ermita. 
 
Les ermites de Montserrat s’agruparen per regions seguint la tradició dels eremites del 
desert egipci. El torrent de Vallmala o torrent de Santa Maria, definia clarament dues 
regions naturals a la muntanya. Les ermites més properes al monestir, Santa Anna, Sant 
Benet, Sant Salvador, Sant Antoni1, Santíssima Trinitat, Santa Creu i Sant Dimes 

                                                 
1 Cal veure si Sant Antoni pot considerar-se integrada a la regió de Tebaida o, juntament amb 
l’ermita de Sant Jeroni, integra la regió del Tabor. 
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constituïren la regió de Tebaida i es trobaven al marge esquerra del torrent. Sant Jeroni, 
la més allunyada, era la única ermita de la regió de Tabor. Les ermites situades al marge 
dret del torrent formaven la regió de Tebas i estaven integrades per les ermites de Santa 
Magdalena, Sant Joan, Sant Onofre, Sant Jaume i Santa Caterina.  
 
Els noms de Tebaida, Tebas i Tabor formen part de la cultura eremítica montserratina. 
Aquests mateixos termes foren emprats pels escriptors de les primeres guies 
d’excursionisme i escalada del massís perquè permetien identificar ràpidament unes 
regions prou conegudes. Actualment, aquests termes estan en desús i han estat 
substituïts per topònims més geogràfics. Així Tabor seria la regió de Sant Jeroni; la 
Tebaida seria la regió de Sant Salvador i Tebes fora la regió de les Gorres.  
 
Aquesta disposició geogràfica condicionava l’adscripció eclesials d’aquestes ermites ja 
que el torrent de Vallmala separava dues diòcesis. Les ermites de la regió de la Tebaida 
estaven integrades a la diòcesi de Vic, com el monestir. Mentre que les ermites de Tebas 
formaven part de la diòcesi de Barcelona. 
 
Tal com expliquen algunes cròniques i per alguns incidissis que encara resten en la 
muntanya es probable que les ermites, abans de ser edificacions consolidades, foren 
primer balmes transformades en habitacles. Posteriorment, els ermitans construïren uns 
petits edificis en les proximitats d’aquests espais. Aquestes petites ermites anaren 
transformant-se en el temps i algunes es traslladaren de lloc no massa lluny de 
l’emplaçament original. 
 
Vargas Ponce (1799) diu que l’ermita de la Santa Creu estava a 13.620 pasos del 
monestir subiendo y bajando. No deu referir-se al seu accés per l’escala dreta on només 
hi ha pujada i una suau aproximació. 
 
 

INTERÈS PER L’EREMITORI 
 
 
Els peregrins o els simples viatgers al pujar al monestir de Santa Maria havien d’anar a 
visitar les ermites. El motiu d’aquestes visites eren bàsicament devocionals. A més 
gràcies a la visita de les ermites es guanyaven unes indulgències. La visita a les ermites 
estava totalment integrada a la pietat popular. Tan gran era l’interès popular per les 
ermites i tan afamada la santedat d’alguns ermitans que els ermites eren molt visitades 
pels peregrins. Aquesta situació alterava la tranquil·la vida dels ermitans, de tal manera 
que per conjuminar la devoció de visitar les ermites amb la vida eremítica a cada una de 
les ermites s’habilitaren uns oratoris oberts als peregrins.  
 
A l’època medieval la fama del monestir s’estenia també a les seves ermites. Ho donen 
prova els nombrosos escrits que les esmenten. L’aparició de la impremta permeté 
difondre les imatges de les ermites. Encara que de forma molt rudimentària, les ermites 
comencen a aparèixer en els primers gravats montserratins de l’època de Juan Luschner 
entre 1499 i 1500. Les estampacions de les ermites milloren amb Juan Rosenbach entre 
1518 i 1524. En una làmina es veuen nou ermites situades sense cap referència 
geogràfica. Hi ha un gravat imprès a Roma al 1572 on les ermites apareixen situades 
realment on es trobaven. En aquest gravat s’identifica perfectament el camí de l’escala 
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dreta. Fins i tot, les ermites són incorporades en relats literaris, per exemple, en el 
poema medieval La Melusine composat per Juan d’Arras a finals del segle XVI fa 
acabar la vida de l’heroi Ramodin, comte de Forez i marit de Melusine, a una ermita de 
Montserrat. 
 
Durant els posteriors anys proliferaren diverses estampacions de gravats amb les ermites 
montserratines, uns més fidels a la realitat que altres. Fou l’any 1607 quan el minorita 
austríac fra Jerònim Strasser  dibuixà amb molta fidelitat les ermites, tant pels seus 
noms com per la seva localització, com per la perspectiva donada a l’obra. El dibuix es 
feu des del camí de la Costa, el que va des de Collbató al monestir de Santa Maria. 
Aquest dibuix fou reproduït com a gravat en l’obra del para Antonio Yepes “Crónica 
General de la Orden de San Benito”. 
 
A finals del segle XVIII l’obra, inacabada, de Francisco de Zamora incorpora uns 
dibuixos fidels de les ermites fetes per Francesc Remart i Pera Pau Montanya l’any 
1790. Són la darrera imatge de les ermites abans de la seva destrucció pels exèrcits 
napoleònics atès l’ús que feren aquests artistes de la cambra obscura per obtenir els seus 
dibuixos. 
 
En la següent taula s’indiquen les coordenades de les ermites montserratines. 
 
 

Ermita Coordenada X Coordenada Y 
Sant Antoni 401810 4606362 
Sant Benet 402661 4605494 
Sant Dimes 403219 4605667 
Sant Jaume 402493 4605000 
Sant Jeroni 401105 4606645 
Sant Joan 402342 4604823 
Sant Onofre 402359 460883 
Sant Salvador 402596 4605706 
Santa Anna 402558 4605352 
Santa Caterina 402287 4604674 
Santa Creu 403092 4605663 
Santa Magdalena 402357 4605006 
Santíssima Trinitat 402884 4605833 

 
Il·lustració 1 Coordenades de les ermites actuals 

 
 
Les coordenades corresponen a la projecció UTM i el Datum és 31T Europa e50 
Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet 
contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics. 
 
 
 

ACCESSIBILITAT 
 
 
L’any 1585 Enric Cock descriu el que semblava ser l’itinerari més freqüent per anar a 
visitar les ermites en aquella època. Primer es visitaven les ermites de la regió de la 
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Tebaida. Eren les ermites més properes al monestir. S’hi pujaven per l’anomenada 
escala dreta que es descrita com una escala encastada dins de les roques. Aquesta 
primera escala sortia des de l’hort del monestir. Gràcies als seus 600 esgraons permetia 
accedir ràpidament primer a l’ermita de Sant Dimes i després a la de la Santa Creu. 
Enric Cock (1585) escriví “las primeras ermitas estan encima del monasterio en una 
peña colgada y es consagrada a San Dimas, el buen ladrón, súbese por seiscientos 
escalones (...) frontero a ésta está Santa Cruz o Santa Elena y de allí por un lindero 
camino se va para San Benito. Un poco más alto está la ermita de la Santísima 
Trinidad (...) de allí otra vez se sube a la de San Salvador. Estas cinco ermitas no están 
muy lejos una de otra. Dejadas éstas a las espaldas se sube poco a poco a San Antonio 
y de allí a la prostera, San Jerónimo, la más alta de todas edificada casi en la cumbre 
... Desde San Jerónimo, la más alta de todas, edificada casi en la cumbre ... Desde San 
Jerónimo se baja hacia otra ladera de la sierra y peñas, donde hay otras cinco ermitas, 
conviene a saber: la Magdalena, la más linda y lata de allí, están pegadas las de San 
Onofre y San Juan Bautista, una con la otras un poco más abajo. De allí se baja a 
Santa Catalina. Vista ésta se sube por unas escaleras de madera a Santiago de donde 
se ve el monasterio. La postrera y más baja de todas las ermitas es la de Santa Ana, 
parroquia de todas, donde todos los domingos y fiestas viene oír misa obligados”.  
 
En la descripció de Cock no s’indica a quina ermita es va al sortir de l’ermita de la 
Santa Creu. Tot i que la seva seqüència descriptiva situa la de Sant Benet abans de la 
Santíssima Trinitat, la proximitat d’aquesta a l’ermita de la Santa Creu fa suposar que 
primer s’anava a aquesta i després a Sant Benet des d’on es podia pujar a Sant Salvador. 
Tot i que Cock menciona que des de l’ermita de la Santíssima Trinitat s’ascendia a Sant 
voldria dir que el peregrí hauria de fer el mateix camí dues vegades parcialment per anar 
de la Sant Creu a Sant Benet, després a la Santíssima Trinitat i desprès a la Sant 
Salvador. Trajecte que no té massa sentit des de l’economia de l’esforç. 
 
Fos quin fos el camí per anar-hi, el cert és que els peregrins anaven a Sant Salvador. 
Des d’aquesta ermita s’anava a la de Sant Antoni i, caminant una mica, s’arribava a la 
de Sant Jeroni. Des d’aquest indret es baixava per l’altre marge del torrent cap a la de 
Santa Magdalena, després a la Sant Onofre i Sant Joan. Després es baixava a l’ermita 
de Santa Caterina. Des d’aquesta ermita es pujava fins a trobar unes escales de fusta 
que permetien pujar a l’ermita de Sant Jaume i després, ja en el tram final abans 
d’arribar al monestir es passava per l’ermita de Santa Anna. 
 
A banda de l’itinerari proposat per Cock els peregrins tenien diverses rutes per accedir a 
les ermites.  
 
Primera ruta. Pujar per les “escales de Santa Anna” segons les denomina Ernest 
Zaragoza seguint el que diu el P. Caino, avui conegudes com les Escales dels Pobres 
fins a Santa Anna. Aquestes escales sembla que les manà fer l’Abat Cisneros i tenia 200 
graons passant per l’anomenat, antigament estret de Gibraltar o Trencabarralons per la 
seva estretor. Després de la Guerra del Francès aquest pas també fou anomenat Pas del 
Francesos perquè per aquest indret entrà una columna francesa el 25 de juliol de 1811. 
 
Segons ruta.  La segona ruta era l’anomenada escala dreta que surt de l’hort del 
monestir de Santa Maria. Va haver-hi una primitiva escala dreta  que efectivament 
també sortia de l’hort per anar a l’ermita de la Santa Creu. A l’any 1494 Münzer cita 
aquest accés. Era el més ràpid. Per alguns comentaris escrits podria ser que aquesta 
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primitiva escala fos diferent de la que feu posteriorment l’abat Cisneros, la qual, diu 
Argaiz, «subia por otra parte de la huerta del monasterio» A l’any 1677 encara es 
veien restes d’aquest escala. L’abat Cisneros suprimí aquesta escala a l’any 1499 i 
manà construir una nova escala coneguda amb el mateix nom que també sortia de l’hort 
del monestir però des d’un altre indret.  
 
Diferents cronistes no estan d’acord amb el nombre de graons. Per Cock en tenia 600, 
Serra parla de 660 i 900 segons Arella. A l’any 1778 fou clausurada per l’abat de la 
Congregació de Valladolid, Benito Uría y Valdés, perquè, atès que per ella hi pujaven 
dones, podien afectar-se la decència. Pocs anys després es tornà habilitar aquest accés 
atesa que era la manera més ràpida per accedir a les ermites. Barreiros a l’any 1748 
comenta que en alguns trams els graons no estaven tallats a la pedra sinó que eren de 
fusta. 
 
La tercera ruta era a cavall i sortia del Monestir per l’anomenat camí de ferradura, 
anava per la capella de Sant Miquel i des d’allí al peu de  l’ermita de Sant Joan. Quasi 
totes les ermites eren accessibles a cavall. 
 
Hi havia un camí que es pot considerar com una variant de l’anterior. A finals del segle 
XVII s’autoritzà als ermitans a construir un camí, en aquest cas unes escales, que unís 
les creus de les ermites de Sant Jaume i  de Santa Magdalena amb el torrent que mena a 
Sant Jeroni. Aquestes escales s’anomenaren escales de Jacob.  
 
Segons el pare Garcia Colombas hi havia un ordre per visitar les ermites: 
 

1. Sant Dimes 
2. Santa Creu 
3. Sant Benet 
4. Santíssima Trinitat 
5. Sant Salvador 
6. Sant Antoni 
7. Sant Jeroni 
8. Santa Magdalena 
9. Sant Onofre 
10. Sant Joan Baptista 
11. Santa Catalina 
12. Sant Jaume 
13. Santa Anna 

 
L’anàlisi dels mapes d’època i la cartografia antiga aporten algunes pistes sobre quins 
eren els camins emprats pels peregrins per visitar les ermites. 
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Il·lustració 2 Tres dias en Montserrat - Cornet  1858 
 
El mapa d’en Joan Cabeza edició 1909 aporta vàries informacions valuoses. La primera 
és que mostra el conjunt de camins articulars en torn al pla de Trinitat. 
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Il·lustració 3 Mapa Topografich, Revista Montserratina 1909 (detall) 
 
 
 
En aquest mapa, edició 1909, publicat com annex de la revista Montserratina, mostra 
l’escala dreta i com aquesta arriba primer a l’ermita de la Santa Creu i després a la de 
Sant Dimes. Des de l’entorn de l’ermita de la Santa Creu surten tres itineraris en 
direccions diferents. El primer portaria directament a l’ermita de la Santíssima Trinitat.  
D’aquest camí, una mica abans d’aquesta ermita sortiria un altre camí que aniria 
directament a l’ermita de Sant Benet. A continuació el camí s’orienta cap a l’ermita de 
la Sant Creu. El segon itinerari aniria a buscar el camí de l’ermita de Sant Benet al 
Monestir. El que es coneix com el camí dels Totxos. Hi hauria un tercer itinerari, 
dibuixat per Joan Cabeza al 1909 però que avui no està identificat que aniria en 
diagonal des de l’ermita de la Santa Creu a les proximitats de l’ermita de Sant Salvador. 
En el següent mapa s’identifiquen avui aquests els camins descrits en els dos primers 
itineraris. 
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Il·lustració 4 Itineraris de Joan Cabeza en la cartografia actual de l'Alpina 5.000 
 
Des de l’ermita de Sant Salvador si el peregrí volia anar a Sant Antoni hi anava per la 
cresta de la Serra de les Lluernes fins al peu de l’ermita a la qual es pujava per una 
canal. Després, tirant enrere el camí o agafant un petit corriol s’arribava al camí, 
anomenat la drecera de Sant Jeroni, que unia el monestir de Santa Maria amb l’ermita 
de Sant Jeroni. El traç d’aquests camins ha perdurat fins avui. 
 
 

 
 

Il·lustració 5 Mapa Topografich, Revista Montserratina 1909 (detall) 
 
 
Si des d’aquest indret es volia anar a l’ermita de Santa Magdalena. Per arribar-hi el 
peregrí desfeia part del camí fet per anar a Sant Jeroni i s’encaminava al Pla dels Ocells 
d’on sortia trobava el camí de ferradura que, després de passar el pas del Trecabarrals, 
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menava al pla de les Bruixes o de els Taràntules. Això es veu perfectament amb el 
mapa de Joan Cabeza de l’any 1909. En aquest mapa cal tenir present que, al no estar 
fet el funicular de Sant Joan, aquest fou inaugurat l’any 1918, no existia el camí que 
unia el pla de les Bruixes o de les Taràntules amb Sant Jeroni conegut com a camí nou 
de Sant Jeroni. 
 

 
 
Il·lustració 6 Mapa Joan Cabeza edició 1909 
 
 
Des del camí de ferradura els peregrins agafaven un camí que els enfilava per trobar 
ràpidament l’escala de Jacob. El mapa de Joan Cabeza situa aquesta escala entre dues 
cotes, la 1015 a l’esquerra i la 1110 a la dreta segons el sentit de la marxa. Si en lloc 
d’agafar aquest corriol el peregrí seguia en direcció al Pla de les Bruixes o de les 
Taràntules, tot seguit es trobava un segon corriol que també l’enfilava al peu de les 
escala de Jacob. Convé aturar-se sobre aquests camins. Avui, cap d’aquests dos camins 
es troba identificat en els mapes topogràfics. 
 
En el mapa de l’editorial Alpina, molt emprat pels excursionistes, es pot veure que 
l’escala de Jacob s’atura en el camí nou de Sant Jeroni, però no progressa per anar a 
buscar el camí del Trencabarrals que va per sota. Mentre que en el mapa de Joan 
Cabeza de 1909 edició 1928, on ja es dibuixa el nou camí de Sant Joan a Sant Jeroni, es 
segueix cartografiant el camí que uniria l’escala de Jacob amb el camí del 
Trencabarrals. Sembla que és en el punt d’intersecció d’aquest camí amb el camí que 
des d’aquest punt portava al Pla de les Bruixes o de les Taràntules s’inicià el nou camí 
cap a l’ermita de Sant Jeroni. 
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Il·lustració 7 Mapa Joan Cabeza 1909 edició 1928 
 

 
 
 Il·lustració 8 Escala de Jacob Alpina 5000 
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Però altres mapes sí que reprodueixen l’existència d’aquest camí. En el mapa de Ramon 
de Semir, 1949, es dibuixa tènuement aquest camí. 
 
 

 
 
Il·lustració 9 Mapa de Ramon de Semir 1949 
 
 
En un mapa cartogràfic de la Diputació de Barcelona de 1976 fet a partir d’un vol de 
1967 el camí es força més clar. Cal investigar si en l’actualitat hi ha rastres d’aquest 
camí per tal de poder-lo incorporar de nou a la cartografia montserratina, ja que era el 
camí principal dels peregrins quan pujaven a l’ermita de Santa Magdalena. 
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Il·lustració 10 Santa Magdalena Mapa Diputacio 1976 vol 1967 
 

 
 
Il·lustració 11 Santa Magdalena Mapa Diputacio 1976 vol 1967 
 
Després de l’escala de Jacob el peregrí arribava a un collet des del qual, a través d’uns 
esglaons excavats sobre la roca portaven a l’ermita de Santa Magdalena. A continuació, 
el peregrí des de l’ermita de Santa Magdalena podia pujar al mirador de Santa 
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Magdalena a fi de contemplar l’àmplia vista que es domina des d’aquest indret. En 
aquest indret en Joan Cabeza indica les restes de Santa Magdalena Vella. Actualment 
no es troben aquests indicis, llevat d’una gran cisterna  enganxada a la paret de la roca. 
Tot seguit, desfent el camí, part del camí el peregrí anava cap a l’ermita de Sant Onofre. 
Un cop retornat al coll que hi ha al  el final de l’escala de Jacob el peregrí prenia un 
camí de ràpid descens en sentit contrari al que havia dut fins ara. Aquest camí el duia, 
després d’unes petites marrades, a l’ermita de Sant Onofre.  
 
Des l’ermita de Sant Onofre sortia una nova escala cap al camí que unia el Pla de les 
Bruixes amb el mirador de Sant Joan i que servia per anar a l’ermita del mateix nom, a 
la de Sant Jaume i amb l’ermita de Santa Caterina. Aquestes escales han estat 
recuperades recentment, de tal manera que no estan indicades en algunes cartografies.  
 

 
 
Il·lustració 12 Mapa Joan Cabeza edició 1909 
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 Il·lustració 13 Absència de camí entre l’ermita de Sant Onofre i el camí de Sant Joan Alpina 5000 
 
 
Després de visitar l’ermita de Sant Joan s’anava pel camí que venia del pla de les 
Bruixes o de les Taràntules al mirador de Sant Joan. Es pujava cap aquest mirador i, de 
seguit, es trobava un camí que anava a l’ermita de Santa Caterina i que després 
prosseguia cap a l’Artiga Alta a través del Bassal dels Corbs es considera que aquest era 
l’antic camí de la Vinya Nova. Era el camí que permetia anar des del monestir de Santa 
Maria a la finca de la Vinya Nova situada al peu del massís en el terme municipal del 
Bruc. En el mapa de Joan Cabeza no s’indica que a l’ermita de Sant Caterina s’hi anés 
pel camí que, resseguint al torrent de Sant Caterina, porta a la font Seca. Camí que 
encara existeix, però no està dibuixat que es pogués des d’aquest camí, fent un flanqueig 
a l’ermita de Santa Caterina. Tot i que ara, tal com s’indica en la cartografia moderna, 
existeix un corriol que uneix aquesta ermita amb el camí del torrent de Santa Caterina. 
 
Un cop visitada l’ermita de Santa Caterina el peregrí, recorrent a l’inversa el camí que 
havia fet, retorna a la cruïlla amb les escales de l’ermita de Sant Onofre i continua pel 
camí cap el pla de les Bruixes o el pla de les Taràntules. Pocs metres desprès, surt un 
camí  a l’esquerra que s’enfila cap a l’ermita de Sant Jaume. L’accés és costerut i al 
final es passa per damunt de roca que, segons diuen les cròniques antigues, el que ara és 
roca viva abans hi havia una rampa artificial. Des de l’ermita de Sant Jaume sortien dos 
camins. Un, que semblava principal, que portava d’aquesta ermita primer al camí de 
ferradura a Sant Jeroni i, tot creuant-lo, anava a buscar un camí que portava 
directament a l’ermita de Santa Anna. Aquest camí encara existeix i una part s’ha 
convertit en el PR C-19. Però en el mapa de Joan Cabeza també s’indica un altre camí 
que, en diagonal, aniria a les proximitats del pla de les Bruixes o de les Taràntules. 
Avui no es té informació d’aquest camí, tot que sembla que hi hagi un petit rastre a prop 
de la petita carena que porta al dipòsit d’aigua que està al damunt de estació del 
funicular. 
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Il·lustració 14 Ermita de Sant Jaume Cabeza 1909 
 
 

 
 
Il·lustració 15 Ermita de Sant Jaume Alpina 5000 
 
 
L’ermita de Santa Anna era la darrera que visitava el peregrí. Aquesta es trobava a pocs 
metres d’un indret  conegut avui com a plaça de Santa Anna. Aquest és la cruïlla del 
camí de la drecera a Sant Jeroni, el camí que ve dels indrets de l’ermita de Sant Benet i 
el camí que surt de l’ermita de Santa Anna. Arribats en aquest cruïlla el peregrí menava 
ja al monestir de Santa Maria a través de l’estret de Gibraltar o Trencabarralons, 
conegut avui com el Pas dels Francesos. 
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Il·lustració 16 Ruta de les ermites - Alternativa 1 
 
 

 
 

Il·lustració 17 Ruta de les ermites - Alternativa 2 



 24 

LES ERMITES I EL PAISATGE 
 
 
L’aparició de la modernitat amb la seva valoració positiva del paisatge modificà el 
sentit que les ermites havien donat a la muntanya de Montserrat i transformà el 
significat donat a les ermites. Aquest canvi de perspectiva aparegué quan les ermites 
havien quedat força malmeses com a conseqüència de la Guerra del Francès. 
 
La nova comprensió del paisatge fa que la muntanya, fins aquells moments considerada 
espai sagrat, lloc que emulava el desert dels primitius ermitans, era considerada ara un 
espai que podia ser llegit al marge de la comprensió de religiosa de l’entorn. La 
muntanya de Montserrat era bella, admirada per les seves formes i espais, entre els quals 
hi havien tretze ermites que evocaven el record del temps en el qual la muntanya fou 
considerada com la Santa Muntanya. Però aquest temps s’havia acabat. 
 
És interessant l’observació que Francesc Roma Casanovas fa en la seva tesi doctoral 
sobre el valor afegit que els autors antics havien donat a les ermites com a llocs des d’on 
mirar. És cert que a la muntanya de Montserrat des de qualsevol indret pràcticament 
s’assoleixen unes vistes extraordinàries, però en les descripcions de les ermites des del 
Renaixement s’indica que, se bé la seva funció primordial era religiosa, un valor que 
tenen és que estan emplaçades en uns llocs que són miradors excepcionals. L’abat 
Pedro de Burgos deia de l'ermita de Sant Joan, que era "(...) de muy buena vista, y no 
de tan áspera entrada como las otras", com també tenien bona vista les de Sant Jaume i 
de Sant Salvador, tot i que "hablando ahora generalmente de las hermitas, quasi todas 
tienen muy buena vista (...)". 
 
En el segle XVII es torna a insistir en el lligam que hi ha entre l’emplaçament de 
l’eremitori i les vistes. Gregorio de Argaiz, al 1677, descriu que Sant Jeroni és un lloc 
on hi ha dos miradors, aquesta expressió denota la importància del lloc com a punt des 
d'on mirar més enllà, tal com diu Francesc Roma Casanovas. Gregorio de Argaiz  
afirma que Sant Jeroni és un "(...) sitio (...) apacible, porque goza de los ayres mas 
puros de todo el monte. Tiene dos miradores; desde el mas alto donde se vé una Cruz, 
se descubre la mayor parte de Cataluña, y montes del Reyno de Aragon, y de Valencia, 
con las Islas de Mallorca, y Menorca. Y puede el Peregrino que aquí llega, dar por bien 
empleada la fatiga del camino. Y si quisiere ir à cavallo hasta allí, podrá; pues todo el 
camino es una apacible jardin". Sembla que Gregorio de Argaiz estigui afirmant que 
només per fruir de la vista des del cim de Sant Jeroni ja valia la pena que els pelegrins 
hi pugessin.  Per confirmar la importància que en aquestes descripcions es donava al fet 
de la vista el mateix Gregorio de Argaiz comenta el canvi d'emplaçament de l'ermita de 
Santa Magdalena, segons ell causat en part per raons de visió. Veritat o no, el cert és 
que per Argaiz la vista resulta un valor apreciatiu de la idoneïtat on edificar una ermita. 
Aquesta consideració també la manifesta al valorar positivament les vistes que es tenen 
des de Sant Onofre, Sant Joan i Sant Jaume.  
 
Pels llocs privilegiats on estaven les ermites esdevingueren centres de recreació dels 
monjos. L’any 1745 el pare Abat advertia a la comunitat que, si bé els monjos podien 
pujar a les ermites per descansar calia seguir mantenint l’esperit de vida de clausura i no 
passejar-se per la muntanya. En aquella època els monjos gaudien del permís per pujar a 
dormir a qualsevol ermita. Diverses actes de visitadors de l’ordre benedictina expliquen 
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aquesta costum i demana una certa contenció en l’ús de les ermites com espais de 
recreació. Per això, a fi de resoldre aquesta situació  es proposà fer servir l’ermita de la 
Santíssima Trinitat com a lloc per acollir algun monjo que hi volgués sojornar alguns 
dies. Com a resultat d’aquesta recomanació el pare Abat decidí que en aquesta ermita, a 
més de l’ermità, i visqués una persona per atendre aquest acolliment d’estadants.   
  
 

EDIFICACIÓ INTERIOR 
 
 
Cada ermita disposava dels paraments necessaris per que fos autònoma i confortable. 
Totes seguien un patró similar. En les cròniques dels viatgers es diu que totes les 
ermites tenien una església particular i una capella que estava sempre oberta; horts, 
dormitori, cuina i cisternes d’aigua. Münzer, a l’any 1494, parlava de que hi havia 
conduccions de coure per transportar l’aigua des dels dipòsits. Cal reconèixer el mèrit 
dels ermitans per tenir horts donada la configuració de la terra de la muntanya de 
Montserrat. Les finestres, segons diuen les cròniques estaven ben protegides per vidres. 
En totes les ermites hi havia un espai dedicat a l’estudi amb una petita biblioteca. El 
pare Caino, que visità l’ermita de Santa Anna l’any 1755, descriu que en aquesta ermita 
hi havia varis dormitoris per varis ermitans.  
 
Els llits de totes les ermites eren màrfegues de palla. Tot el que hi havia en una ermita 
era propietat del monestir, no dels ermitans. Quan es produïen canvis en les ermites es 
feia un inventari, gràcies al qual havia es té constància del que hi havia en les ermites. 
Una ermita era un petit monestir. 
 
 

REPRESENTACIONS GRÀFIQUES DE LES ERMITES 
 
L’estudi de l’evolució de la representació de la muntanya en els gravats i en les pintures, 
primer, i després en les fotografies permet descobrir com inicialment la muntanya era un 
referent neutre, amorfa, però poc a poc va adquirint entitat pròpia. Això representà un 
procés progressiu de dessacralització de l’espai natural i la pèrdua de significació de les 
ermites en l’entorn de la muntanya de Montserrat. 
 
En un primer moment, els artistes intentaven representar un paisatge que recordava 
vagament la realitat de la muntanya, però després les representacions foren cada cop més 
precises. Si en les primeres obres les ermites no estaven representades, poc a poc apareixen 
situades per la muntanya, alguns cops deslocalitzades, però en algunes ocasions amb força 
exactitud geogràfica. 
 
L’obra més important per comprendre la tipologia de les ermites de la muntanya de 
Montserrat són els dibuixos i les aiguades de Pere Pau Muntanya i Francesc Remat 
agrupades en l’obra Planos y vistas de la montaña de Montserrat feta per encàrrec de 
Francisco de Zamora l’any 1790 i que no fou mai editada. La precisió de la tècnica 
emprada, la cambra obscura, permeté tenir una representació força fidel de com era 
l’eremitori montserratí abans de la seva destrucció per la Guerra del Francés. Una altra 
obra, anterior aquesta, del 1758, Compendio historial de Nuestra Señora de Montserrate, 
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atribuïda a l’abat Argerich, intentava reproduir com eren les ermites, però no tingueren la 
precisió del gravats de Muntanya i Remat. El Compendio, a més, aporta una manera molt 
particular de comprendre el valor simbòlic de l’ermita. Per l’autor dels gravats d’aquesta 
obra l’ermita, l’edifici, era l’únic que importava, és representava una element sagrat que tot 
ell omplia l’escena.  
 
Les fotografies de les ermites de l’Album Pintoresch Monumental de Catalunya : 
Montserrat editat per Associació Catalanista d'Excursions Científicas l’any 1881 es 
representen algunes ermites després de la destrucció de la Guerra del Francès. Poc a poc, en 
la representació de les ermites, ara a partir de les tècniques fotogràfiques, es produeix el que 
Francesc Roma Casanova accentua com un canvi d’interès en la mirada de l’observador. Si 
abans tot l’interès estava en les ermites, en detriment de la muntanya, a partir del segle XIX 
en endavant les ermites queden subsumides pel propi paisatge. Els fotògrafs Zerkowitz, 
Cuyàs i Mas presenten uns paisatges molt interessants reunits en col·leccions de postals. 
Alguns cops retraten alguna ermita, però sempre com a part d’un paisatge que és el que 
destaca. En les fotorgrafies de les Ermites de Sant Joan, Sant Onofre, Sant Jaume i Santa 
Magdalena, d'A. Mas, les ermites gairebé ni es veuen si no se sap on són. En l'obra Ermita i 
cim de Sant Jeroni, del mateix autor, l'ermita és insignificant1. El mateix trobem en la 
fotografia de l'ermita de la Santíssima Trinitat del Guia històric del pelegrí a 
Montserrat (1920). 
 
Francesc Roma Casanovas destaca aquesta evolució en la representació de les ermites de la 
muntanya de Montserrat. Considera que “si abans, en les descripcions d'ermites, era 
la vista des d'elles (el panorama) el que comptava, no l'ermita com a objecte de visió, 
ara ha arribat un moment en què l'ermita ha estat inserida dins del paisatge 
montserratí. Ja no és un lloc d'on es veu, sinó part d'un objecte per ser vist: potser això 
ho va permetre l'art de la fotografia, i no ho permetia amb tanta facilitat el paradigma 
dominant de la llengua escrita, és a dir un llenguatge en què l'important eren les cites 
d'autoritats que havien escrit anteriorment”. 
 
Així, amb els anys, l'ermita ha perdut pes en el conjunt de l'escena representada fins a 
formar part, a partir del segle XX, del medi que l'envolta. Com diu Francesc Roma 
Casanovas “ja no és l'element central i l'únic que dóna sentit a la composició. La 
pèrdua de pes relatiu per part de les ermites ha estat causada per l'increment de l'espai 
muntanyenc que ha estat representat en aquestes noves imatges”.   
 
Amb la destrucció de les ermites per les tropes napoleòniques, no només es destruïren 
uns edificis, sinó que també es contribuí a un procés de dessacralització de la muntanya. 
El món sagrat que representaven les ermites com opció religiosa quedà arraconat des del 
segle XIX com a resultat, no només d’un fet inqüestionable : les destrucció de les 
ermites, sinó de l’entrada d’unes noves idees que també contribuïren a modificar com la 
comunitat monàstica de Santa Maria de Montserrat entengué en aquells moments com 
havia de ser la religiosa a la muntanya de Montserrat després d’un període de profunda 
devastació del monestir i santuari. 
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ELS ORATORIS DE L’ANTIC EREMITORI 
 
 
 
En l’imaginari la muntanya de Montserrat hi ha vàries ermites de les quals es conserven 
les seves ruïnes de la majoria d’elles. La mateixa iconografia representava la Mare de 
Déu de Montserrat emmarcada en l’entorn de la muntanya serrada on es podien distingir 
les ermites i en alguns s’afegien els seus noms. Era molta la nomenada que tenien els 
ermitans de tal manera que per molts peregrins pujar a les ermites formava part del seu 
romiatge. 
 
Com que els peregrins no tenien, de forma general, accés a les ermites, aquestes sempre 
tenien adjacent un petit oratori al qual els visitants hi tenien accés i hagi guanyaven les 
corresponents indulgències per la seva pietat.  En un article sobre els oratoris de la 
muntanya de Montserrat el pare Francesc Xavier Altés, Santa Maria “la més alta” Sant 
Josep, i altres oratoris de l’antic eremitori montserratí”, comenta que es tractaven 
d’edificis menors i la seva existència està mal documentada fins el segle XVII. 
 
 

Oratori dels Sants Reis 
 
 
El primer oratori que es trobaven els peregrins al cap damunt de l’escala dreta era el del 
Sants Reis i estava situat en el replà de l’ermita de la Santa Creu. Es veu en un gravat 
d’Alexandre Laborde com un edicle amb coberta a dues aigües i té al darrera l’ermita de 
Sant Dimes. Abans hi hagué un altre oratori dedicat a Sant Pau que es trobava adossat a 
l’ermita de la Santa Creu. A l’any 1677 es fa referència a aquest primitiu oratori i es 
comenta que al seu interior hi havia una imatge de Sant Pau i una altra de Sant Antoni. 
L’any 1764 ja es parla de l’oratori dels Sants Reis. A mitjans del segle XIX encara 
s’observaven les restes de l’oratori. 
 

Oratori de Sant Josep 
 
Aquest fou l’oratori més popular de tots. En un primer moment la seva advocació era a 
Sant Bartomeu i es trobava al costat de l’ermita de Sant Dimes segons es comenta en 
una crònica de l’any 1612 citada pel para Francesc Xavier Altés i una altra de 1684. En 
aquest època al seu interior, entre altres coses, tenia un pessebre i això fou el motiu del 
canvi de nom. A l’any 1697 els ermitans ja parlen de l’oratori de Sant Josep tot i que 
internament, dins d’un cert atapaiment d’imatges, quadres i altres elements, hi dominava 
un retaule de Sant Bartomeu. 
 
El pare Francesc Xavier Altés explica que la popularitat d’aquest oratori provenia pel 
fet de que el Sant Josep del pessebre a la ma tenia un barret girat boca amunt, com si 
estigués parat per recollir almoines. La dita popular era que les dones solteres que a 
través de la reixa de la porta encertaven posar un diner en el barret es cassaven aquell 
any. Era tan l’anomenada d’aquest oratori que a finals del segle XVIII l’ermita de Sant 
Dimes se la coneixia com l’ermita de Sant Josep. 
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L’escriptor i historiador Antoni de Bofarull, l’any 1862, fa pujar aquesta ermita a 
Blanqueta i Guillemet, dos dels protagonistes de la seva novel·la L’orfaneta de Margues 
després d’haver promés casar-se a Montserrat perquè, com diu la dita, No és bon casat 
qui no ha anat a Montserrat. 
 
 

Oratori de la Mare de Déu dels Dolors 
 
 
El pare Francesc Xavier Altés comenta que en el camí connecta l’ermita de Sant Dimes 
i la de la Santíssima Trinitat a l’any 1744 es situa l’oratori de la Mare de Déu dels 
Dolors i se’n tenen referència ja a l’any 1684 perquè es fa un inventari dels seu 
contingut. 
 
 

Oratori del Santcrist 
 
L’oratori de l’ermita de la Trinitat estava dedicat a Jesucrist Crucificat. El pare 
Francesc Xavier Altés situa aquesta oratori en una construcció, encara ben conservada, 
adossada a l’extrem occidental de les ruïnes de l’ermita de la Trinitat. És un petit 
edifici, de planta quasi quadrada, que té per paret posterior la roca de la muntanya. 
L’any 1945 s’hi afegí una teulada a dues vessant i molt recentment una porta i altres 
paraments. 
 
 

Oratori de Santa Caterina 
 
 
L’oratori de Santa Caterina es trobava a l’interior de la balma que està al costa de 
l’ermita de Sant Salvador. En un inventari de 1684 s’anomena a aquesta balma com 
església vella i s’esmenta que tenia un retaule de la Transfiguració de Jesucrist, mentre 
que un inventari de 1703 parla d’un retaule de Santa Caterina. Circumstància que es 
torna a repetir en un inventari de 1734. Tot el segle XVIII l’oratori estigué dedicat a 
Santa Caterina. 
 
 

Oratori de Santa Escolàstica 
 
 
Segons es diu en una crònica, l’ermita de Sant Benet fou ampliada l’any 1542 amb un 
oratori dedicat a Crist crucificat. Però els inventaris de 1708, 1733 i 1734 en lloc 
d’aquesta advocació parlen de l’oratori de Santa Escolàstica, germana de Sant Benet. El 
Compendio historial cita a aquest oratori. 
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Oratori de l’ermita de Santa Anna 
 
 
No es té cap informació sobre aquest oratori. El pare Francesc Xavier Altes diu que 
sembla que aquest oratori es trobava situat un cop passada l’ermita en direcció a Sant 
Jeroni. Personalment he vist que, en una roca situada just damunt de l’ermita de Santa 
Anna i al costat del camí vell de Sant Jeroni, conegut com la drecera, hi ha les restes 
d’una petita construcció. 
 
 

Oratori de Santa Maria la més alta 
 
 
Aquest oratori estava situat just en el cim de Sant Jeroni. La seva construcció substituí a 
una creu que i havia en aquest indret. Segons el pare Francesc Xavier Altés la 
construcció de l’oratori sembla posterior a 1699 però anterior a 1742. L’edifici era de 
planta quasi quadrada amb una taulada a dues aigües, amb una porta orientada a migdia 
amb un òcul al damunt i tenia una barana que el protegia de la timba que tenia al seu 
voltant. L’any 1856 només restaven algunes arcades de mateix. 
 

Oratori de la Immaculada Concepció 
 
No es coneix cap oratori en la resta d’ermites llevat el de l’ermita de Sant Joan. Es 
tractava d’un petit edicle amb un quadre que representava la titularitat. En el dibuix de 
Pere Pau Montaña fet amb cambra fosca, entre 1789-1790, es veu l’oratori adossat a la 
roca al peu de l’ermita. 
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