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MATINALS SEAS 2021-2022
Excursió dia 20 de febrer de 2022

MIRANDA DE SANTA MAGDALENA
(Montserrat)

Ermita de Sant Joan
L’ermita de Sant Joan Baptista pertany a la regió de
Tebas. Es troba al costat de la nova ermita de Sant
Joan, que va ser construïda en el segle XIX i al costat
de l’ermita de Sant Onofre. Antigament les ermites
de Sant Joan Baptista i Sant Onofre van estar uni-
des per una passarel•la ja que només hi ha 30 pams
de distància entre totes dues. L’ermita es va aixecar
aprofitant una balma natural, sota una penya, a la
vessant de la muntanya per protegir-la de les incle-
mències meteorològiques i gaudir d’una bona vista.
Va ser residència dels abats Garriga, Tocco i Salinas,
aquest darrer la va restaurar el 1591. Durant la Guer-
ra del Francès, l’ermita va ser destruïda per l’exèrcit
gal. A principis del segle XX s’hi adossà un nou edifici
que es va utilitzar com a restaurant.

Les restes de l’ermita de Sant Joan Baptista es tro-
ben en bon estat de conservació; al no trobar-se
embrossades es poden apreciar perfectament els
murs de pedra, els passos, restes de paviment, dues
cisternes, i terrasses. L’ermita de Sant Joan Baptista

compta amb una bona panoràmica i es poden veure
altres ermites.

Ermita de Sant Onofre
L’ermita de Sant Onofre pertany a la zona de Tebas.
És a tocar de l’ermita de Sant Joan, una mica més
cap al nord-est, cent metres més avall es troba l’ermi-
ta de Santa Magdalena. A l’ermita de Sant Onofre no
era possible accedir-hi a cavall, per arribar hi havia
un camí amb escales part de les quals estaven ex-
cavades en roca, després s’havia de creuar un pont
de fusta que penjava sobre un precipici. Com que
estava situada a la vessant d’una muntanya, gaudia
d’una bona vista panoràmica del pla. Segons el Mo-
nasticon hispanicum va ser erigida per l’abat Pedro
Burgos, al final del segle XV l’abat Garsias de Cisne-
ros la va restaurar i es va mantenir dreta fins que va
ser destruïda per l’exèrcit francès el 1812.

Les restes es troben en un bon estat de conserva-
ció, s’hi poden apreciar: murs, passos, cisternes
d’aigua i les antigues escales d’accés. A l’ermita de

Ermites de Sant Joan, en primer terme, i de Sant Onofre, arrapada a la roca. Foto de Jordi Gironès.
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Sant Onofre s’ha construït un afegit modern que és
en ús.

Ermita de Santa Magdalena. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart, 1790.

Ermita de Santa Magdalena
L’ermita de Santa Magdalena es troba a tocar de
l’ermita de Sant Joan, a la zona de Tebas. Antiga-
ment es trobava a 600 passes de l’emplaçament ac-
tual. En aquest emplaçament hi havia un castell que
l’abat Garsias de Cisneros va reconvertir en ermita
l’any 1498. Situada entre penyals i riscos no era
accessible anant a cavall, s’hi havia d’arribar a peu
pujant unes escales que havien estat esculpides
a la pedra. Per això, a finals del segle XVII s’obrí
un camí des de les creus de Sant Jaume i Santa
Magdalena fins al torrent de Vallmala o Santa Maria.
Des de l’ermita de Santa Magdalena es pot veure el
Monestir i altres ermites, fins i tot es podien escoltar
els cants dels monjos. Va ser destruïda per l’exèrcit
francès el 1812.

Les restes de l’ermita de Santa Magdalena no es
troben en bon estat de conservació degut a l’em-
brossat i a la dispersió de les ruïnes. Tot i això s’hi
poden apreciar murs de pedra, graons a la roca,
cisternes d’aigua, terrasses i restes de l’antic Castell
Otger.

Gravat de l’ermita de Sant Joan procedent d’un llibre del’abat
Miquel Muntadas sobre les ermites de Montserrat, editatl’any
1866. La imatge ens ha estat cedida pel Ricard García Vives.
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