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Excursió dia 16 de febrer de 2020

ERMITES DE MONTSERRAT
(Baix Llobregat)

Història de Montserrat
L’origen històric del santuari de la Mare de Déu de
Montserrat es troba a l’ermita de Santa Maria, que
l’any 888 el comte Guifré el Pelós dona al monestir
de Ripoll.

L’any 1025, Oliba, abat de Ripoll i bisbe de Vic,
funda un nou monestir al costat de l’ermita de Santa
Maria. El petit monestir aviat rep pelegrins i visitants,
els quals donen a conèixer entre la gent les narraci-
ons dels miracles i prodigis que hi obrava la Mare de
Déu.
El 1409, el monestir de Montserrat es converteix
en abadia independent. Entre els anys 1493 i 1835,
època de profundes reformes, de creixement i es-
plendor, Montserrat forma part de la Congregació de
Valladolid.

Durant els segles XVII-XVIII, el monestir de
Montserrat es converteix en un centre cultural de pri-
mer ordre. De l’escola de música de Montserrat sor-
geixen compositors importants.

La  Guerra  del  Francès  (1811-1812)  i  la  desamor-
tització  de  1835  porten  la destrucció i l’abandona-
ment. Però el 1844 s’inicia la restauració de la vida
monàstica i l’any 1881, a les Festes de la Coronació
de la Imatge de la Mare de Déu, el papa Lleó XIII la
proclama Patrona de Catalunya.

La Guerra Civil espanyola (1936-1939) significa
un nou abandonament del monestir. El Govern de
Catalunya, però, preserva Montserrat del saqueig i la
destrucció.

Monestir de Montserrat (ca.wikipedia.org)
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En l’actualitat, Montserrat es modernitza per conti-
nuar atenent els pelegrins mil anys després de la seva
fundació.

Sant Benet
Durant molts anys, l’ermita de Sant Benet fou l’habi-
tatge del P. Vicari dels ermitans. Era l’habitatge adient
per als ermitans vells, ja que es trobava molt pròxima
al Monestir, més encara per l’escala dreta que surt del
jardí del Monestir, cap a l’ermita de la Santa Creu.

L’abat Pedro de Burgos la va erigir l’any 1536, i gai-
rebé trenta anys més tard l’abat Garriga l’amplià bas-
tint una capella dedicada a Santa Escolàstica. El 31
de juliol de 1812 va ser cremada per l’exèrcit francès,
però quatre anys després va ser restaurada, i va estar
en ús fins al 1821, en què va ser abandonada. Durant
els anys trenta els oblats benedictins van reedificar la
capella. A dia d’avui serveix com a refugi d’escala-
dors.

Imatge actual de l’ermita de Santa Anna (Totmontserrat.cat)

Santa Anna
És l’ermita que es troba més a prop del Monestir, al
mateix peu del camí. En estar situada enmig de totes
les ermites era el lloc on residia el monjo superior;
per això comptava amb una esglesiola on hi havia un
petit cor en el qual els ermitans s’aplegaven per cele-
brar missa els diumenges i festius, fent la funció de
parròquia.

Sant Benet a la regió de la Tebaida.
Foto de Jordi Gironès (2019)

Sant Benet. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc
Remart del 1790 (Totmontserrat.cat)

Santa Anna. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc
Remart del 1790 (Totmontserrat.cat)

L’erm es dividia en un rebedor, un oratori, una peça
de retir, una cambra amb alcova, un museu, un estudi
amb latrina, un menjador, una cuina, una cisterna per
emmagatzemar l’aigua, un hort i un jardí. La capella
era bastant gran en comparació amb la de les altres er-
mites i comptava amb una cúpula. L’ermita de Santa
Anna va ser traslladada d’una ubicació anterior, a 600
passos de distància per a una major comoditat d’ere-
mites i pelegrins. L’any 1498 l’Abat Cisneros la va
bastir a la ubicació actual i va romandre dreta fins al
1812, en què va ser destruïda per l’exèrcit gal durant
la Guerra del Francès. A les rodalies es troba la cova i
la font de Santa Anna.
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A dia d’avui, es poden visitar restes de l’antiga ermita
en un estat no gaire bo de conservació ja que estan
embrossades, tot i això les runes no estan disperses.
Es poden veure restes de murs de pedra, de passos, de
la cisterna d’aigua i de terrasses

Santa Cecília de Montserrat
De l’antic monestir només en resta l’església, que fou
reedificada el s. XI i cremada l’any 1811 per l’exèr-
cit napoleònic. Santa Cecilia va romandre abandona-
da fins al 1862, quan fou refeta i rehabilitada. L’any
1928 es torna a restaurar i, al 2015, s’hi fa l’ultima
rehabilitació.

Santa Cecília de Montserrat és una antiga abadia be-
nedictina al municipi de Marganell, al Bages, situada
a llevant de la muntanya de Montserrat, prop de l’an-
tic castell Marro, sota de Sant Jeroni, a mig camí de
Can Maçana i el monestir de Montserrat. És un edifici
catalogat l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de
Catalunya.

L’indret és notable per la seva situació en un replà
enlairat orientat cap a la vall del Llobregat. El temple
romànic de planta basilical, amb tres naus de desigual
extensió i de parets de pedra tallada emblanquinades
ja originàriament que són culminades amb tres ab-
sis amb arcuacions llombardes, es manté en bon es-
tat gràcies a diverses restauracions i és un magnífic
exemplar del romànic del segle XI, única part que ha
restat de les velles construccions. Fou cremada l’any
1811 per l’exèrcit napoleònic i va romandre abando-
nada fins al 1862, quan fou refeta i rehabilitada. L’any
1928 es torna a restaurar i al 2015 s’hi fa la darrera
rehabilitació.

El casal veí ha estat refet quasi íntegrament. El 1940
hi va començar a residir la comunitat de monges be-
nedictines de Sant Benet de Mataró, que el 1952 es
va fusionar amb la de Santa Clara de Barcelona, tras-
lladant-se el 1954 al nou monestir de Sant Benet de
Montserrat, prop de la Colònia Puig. Han estat con-
vertits avui dia en refugi d’excursionistes i en locals
per a activitats juvenils.

El refugi per a excursionista que hi ha allí s’inaugu-
rà l’any 1978 construït sobre una antiga masia. Una
tanca barra el pas de vehicles. A l’entorn d’aquest in-
dret, fa anys es feu una plantació d’arbres represen-
tatius dels diferents tipus de bosc a Catalunya. Poc
metres després, a l’extrem d’un pronunciada corba,
surt a la dreta el camí que duu a l’antic mirador de
Santa Cecília avui ocupat per una caseta de vigilància
de prevenció d’incendis. Per aquell indret hi havia un
antic abocador.

Santa Cecília. Postal antiga.

Santa Cecília actualment.

Monestir de Montserrat amb la capçalera de Santa Maria.
Foto de Jordi Gironès (2009)

Santa Cecília de Montserrat. Foto de Jordi Gironès (2014)


