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Publicacions de l'Abadia de Montserrat

ELS PERGAMINS DEL SANTUARI DEL MONT
Marià Baig i Aleu

L’any 1984, arran els treballs d’adequació del Santuari de
la Mare de Déu del Mont per la commemoració del centenari
de l’estada de Mossèn Cinto Verdaguer, aparegueren, en un
compartiment amagat, una vuitantena de pergamins. El Dr. Josep Maria Marquès, arxiver diocesà, els identificà com els pergamins que havia consultat Francesc Monsalvatje durant la
redacció de les seves «notícies històriques», i dels quals no
havia revelat la procedència. En aquesta comunicació presentem una carta de 1897 que transcriu una conversa de Josep
Monsalvatje, germà de Francesc, on s’explica com aquest darrer trobà, efectivament, uns pergamins que havien estat amagats al Santuari del Mont, i les intencions que tenia cara a futures investigacions al palau de Peralada, recerques que, com
veurem, no va poder arribar a portar a terme.
paraules clau: santuari, Mont, pergamins, Monsalvatje

El santuari de la Mare de Déu del Mont
Pere Corominas i Muntanya, nascut a Barcelona però
descendent d’una família de Biure d’Empordà, inicia el
seu deliciós poema en prosa Les gràcies de l’Empordà tot
dient: «Si et plau escoltar-me, amic empordanès, et contaré les trenta-dues primeres gràcies que li trobo al venturós
país que s’estén des de les Alberes als Montgrins i des de
la muntanya de la Mare de Déu del Mont fins a la mar de
Rodas i d’Empòrias» (Corominas, 1919, p. 19). És una
forma molt simple i senzilla de perfilar els límits de l’Empordà, una qüestió geogràficament molt complexa, però
que Corominas dilucida mitjançant uns pocs i clars referents, com el de la muntanya del Mont. Seguim transcrivint del llibre de Corominas: «La tercera gràcia de l’Empordà és la corona de muntanyes del seu front. Lluny de la
terra dels meus pares jo les veig aclucant els ulls, assentades amb la majestat del seu etern repòs, llevar les espatlles
sota el blau mantell d’un cel puríssim. [...] Per entremig
d’unes i altres muntanyes ens guaita l’avi Canigó, que
porta blanca la pellissa, i com si volgués resguardar-nos
del Ponent malèfic, la Mare de Déu del Mont estén la seva
ampla tossa, servant el dolç secret de tantes verges que
l’esperança de properes núpcies féu relliscar de dalt a baix
de la pedra rossolanta» (Corominas, 1919, p. 25-26).
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En aquestes darreres paraules Corominas ens introdueix en un dels aspectes del que Joan Carreras, en la seva
història del santuari, anomena «el llegendari del Mont,
prenyat de mites ancestrals» (Carreras, 1988), que ens
completa aquesta imatge popular del Mont, no solament
referent geogràfic sinó també mitològic, en el més ampli
sentit de la paraula, de les terres de la Garrotxa i de
l’Empordà. Pere Vayreda i Olives ja apuntava l’existència d’elements aliens a l’esperit cr istià en les processons
al santuari del Mont, ja que escrigué: «no manquen, amb
tot, certes infiltracions o romanalles en les mateixes que
fan sospitar l’existència de més antigues expedicions
dels nostres pobles envers l’esmentada muntanya no
exemptes de primitives contaminacions idolàtriques o
paganes» (Vayreda, 1931, p. 31-32).
Pere Vayreda escriví la seva monografia sobre la història del santuari de la Mare de Déu del Mont amb afany
divulgatiu, ja que, en les seves pròpies paraules, «Alsius1
i Monsalvatje,2 amb pocs anys de coll, publicaren llurs
respectius estudis monogràfics historiant el passat de
l’ermita erigida a honor de la Santa Imatge que presideix
i empara les terres gironines des del seu escambell de
roques. No teníem, però, el tractadet històric adequat per
posar-lo en mans dels romeus i excursionistes que pugen,
cada dia, a visitar la Mare de Déu del Mont. Això ens
dolia prou a tots els qui sabem per experiència l’ultratge
que infereixen a la nostra ermita els reactius dissolvents
que s’amaguen sota les aparences innòcues de l’oblit i la
ignorància» (Vayreda, 1931, p. 7-9).
Mn. Lluís G. Constans, en el seu estudi sobre la devoció mariana al bisbat de Girona, recull diferents visites
d’escriptors i poetes al santuari del Mont des de mitjan
segle xix: «Uns, com Ubach i Vinyeta3 i el mestre Marià
Aguiló, per visitar-la; altres, com l’Alsius, de Banyoles,
en 1879, per a ofrenar a la Verge la ploma d’or que s’havia afanyat amb la seva Ressenya històrica del Santuari.» (Constans, 1954, p. 54). De totes les il·lustres visites,
1. Es refereix a l’obra de Pere Alsius i Torrent (Alsius, 1874).
2. Vayreda cita en la seva bibliografia els volums IV i XII de les
Noticias Históricas de Francesc Monsalvatje (vegeu apèndix).
3. Vegeu Ubach, 1878.
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Portada de la monografia de Pere Vayreda sobre la història
del santuari del Mont (1931).

però, Constans en destaca una, evidentment la de Verdaguer: «Mossèn Cinto, sobretot, és una altra glòria del
Mont, puix que l’escollí com a residència durant l’estiuada de l’any 1884. Allà dalt, en aquells cims aspres, va
recollir de llavis de l’aplegador del santuari, dels pastors
i dels bosquerols bona part de les llegendes que integren
el seu gran poema, i en aquella cambra que mira cap a
l’obaga donà els seus últims retocs al seu Canigó» (Constans, 1954, p. 54).
Respecte al pas del poeta pel Santuari, Joan Carreras
ens comenta: «Alsius, Monsalvatje i Vayreda foren els investigadors del Mont, i Verdaguer el seu divulgador: Avui
encara ens sorprèn que en el limitat període que va del 25
de juliol al 9 de setembre de 1884 el cantor del Canigó
pogués copsar d’una manera tan profunda la muntanya i el
seu entorn. Hi pujà per un dia i va restar-n’hi quaranta. [...]
Verdaguer, que ascendí al Mont per la banda de Besalú i
Beuda, fou molt ben rebut pel capellà custodi, mossèn Josep Comadevall i Santaló, nomenat aquella mateixa primavera. Mossèn Josep li oferí la millor estança de la casa,
amb vistes al Canigó, transformada avui en un petit museu
verdaguerià» (Carreras, 1988, p. 75-77).
L’estada de Verdaguer al santuari del Mont ha marcat
un abans i un després en l’imaginari col·lectiu empordanès, i ha centrat la línia d’actuació de moltes accions
posteriors destinades a la recuperació del Santuari i de la
identitat mateixa del poble català. Un bon exemple en
són les paraules de Narcís-Jordi Aragó, pronunciades en
una conferència al santuari del Mont el 10 de juny de
2001, dins dels actes del centenari de la mort del poeta:
«En un moment com el present, en què vivim una altra
fita en el procés de recuperació del nostre poble, també
nosaltres tenim dret a esperar que els misteriosos lligams
entre el Mont i el Canigó es consolidin durant l’any del
centenari de Jacint Verdaguer, l’home que va unir amb
el seu verb poètic ‘el niu d’àligues de l’Empordà’ i la
‘magnòlia immensa del Pirineu’ i va convertir les dues
muntanyes màgiques en símbols essencials de la nostra
identitat col·lectiva» (Aragó, 2002).
Reformes al santuari i una troballa inesperada

Cambra de mossèn Cinto Verdaguer al santuari del Mont,
amb la taula d’escriure i la finestra orientada al Canigó,
tal com ha quedat després de la seva recent restauració.
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La construcció de l’ermita de la Mare de Déu del Mont
està molt lligada a la del monestir de Sant Llorenç de
Sous. No endebades, en paraules de Mn. Constans, a partir d’un primer altar dedicat a la Mare de Déu dins del
mateix monestir, arribà que «la devoció a la Verge del
Mont s’havia expandit arreu de tal faisó, que fra Bernat,
abat de Sant Llorenç, va creure interpretar el fervor de les
contrades de la rodalia alçant aquell santuari, l’actual, al
bell cim de la serra, mentre ocupa la seu episcopal de Girona Guillem de Vilamarí, és a dir, de l’any 1311 al 1318»
(Constans, 1954, p. 54). Deixant de banda les discussions
sobre un possible temple romànic anterior, l’obra actual
de l’església del Mont ha estat qualificada com de «romànic d’inèrcia», atesa la persistència de les seves formes
romàniques en una època ja plenament gòtica.4
4.

Catalunya Romànica, 1990, vol. IV, p. 139.
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Projecte de restauració del santuari del Mont realitzat per
l’arquitecte sabadellenc Josep Renom i Costa (1917), no
portat, finalment, a terme.

Tant l’església com el santuari han sofert múltiples
transformacions al llarg dels segles. L’absis semicircular
de l’església original fou enderrocat i substituït per l’actual cambril barroc integrat en les dependències del santuari. Al llarg dels segles xix i xx la història del santuari
és, en paraules de Joan Carreras, «un constant flux i reflux d’iniciatives i fracassos, en una mena de vull-i-nopuc, tanmateix sorprenent» (Carreras, 1988, p. 80-82),
motiu pel qual el qualificà de «santuari hamletià». Alguns d’aquests projectes de restauració/renovació del
santuari han estat ben estudiats. Tanmateix, de tant en
tant apareixen a la llum projectes d’iniciatives gairebé
desconegudes, com el de l’arquitecte Josep Renom i Costa (Sabadell, 1880-1931), datat el 1917 (Casamartina,
2000, p. 172). Josep Renom, antic alumne intern del Collell, havia iniciat per aquelles mateixes dates, concretament l’any 1915, el projecte del nou santuari del Collell,
que s’havia d’erigir al costat de l’antiga església.
Fou precisament durant uns treballs de millora realitzats al santuari de la Mare de Déu del Mont l’any 1984,
amb motiu de la commemoració del centenari de l’estada al santuari de Mossèn Cinto Verdaguer i de la redacció de la seva obra Canigó, quan es produí una troballa
inesperada que transcendí ben aviat a la premsa local.
Efectivament, després d’anunciar els actes de l’aplec extraordinari que s’havia de celebrar al santuari, previst
per al dissabte 9 de setembre de 1984, la crònica del diari Los Sitios explicava5 «Da una expectativa al «Aplec»
el hecho de que el Vicario General de Girona, Mn. Xavier Xutglà, mientras limpiaba el Santuario para preparar esta conmemoración, se hallaron, en un archivo desconocido, unos ochenta documentos muy antiguos, entre
los cuales destaca un pergamino del año 889».
La notícia de la troballa, però, havia estat ja avançada uns pocs dies abans pel Punt Diari en un ampli
5.

Los Sitios. Edició del dijous 6 de setembre de 1984, p. 9.
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«En busca del pergamí perdut». Detall de la crònica
del Punt Diari del 31/8/1984.

reportatge,6 il·lustrat amb diverses fotografies, que incloïa una entrevista amb Mn. Josep Maria Marquès, director de l’Arxiu Diocesà de Girona, que és on van ser
dipositats els pergamins. D’entrada, el reportatge ens
aporta algunes dades més de la localització exacta dels
documents: «En una cambra que posava «arxiu», dins
d’un vell armari, hi havia una vuitantena de pergamins
plens de pols, entre els quals es trobava un important
fragment datat el 889; per tant, és el pergamí més antic
de l’Arxiu Diocesà trobat a les comarques gironines».
Més endavant, en el reportatge es transcriuen les següents paraules del Dr. Marquès: «De fet, el que hem
trobat, amb el descobriment d’aquest pergamí junt amb
una vuitantena més, és un dels arxius desapareguts dels
quals ja en Monsalvatje donava pistes al segon tom de
6.

Punt Diari. Edició del divendres 31 d’agost de 1984, p. 3.
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Mucho tiempo hacía que todas mis investigaciones se
dirigían a indagar el paradero de los archivos de Santa Maria y San Pedro de Besalú, ya que no se encontraban en la
Delegación de Hacienda de esta provincia, en donde fueron
a parar todos los de las suprimidas casas religiosas. El año
pasado pude dar con el de Santa Maria, del cual hemos publicado interesantes documentos en el tomo anterior y continuaremos publicando en los sucesivos. En una de mis excursiones veraniegas del presente año, tuve también la
suerte de encontrar los restos del de San Pedro de Besalú,
en un retirado santuario situado en una de las estribaciones
de los Pirineos Orientales, que no nombro por no estar autorizado para ello. Digo restos de su archivo, porque no había más que unos doscientos pergaminos sueltos, sin los
cartularios, en los cuales, debidamente ordenados, había los
principales títulos de esta casa religiosa y que mencionan
varios escritores. También encontramos algunos documentos referentes al monasterio de San Quírico de Colera, dependiente del de San Pedro de Besalú; pero ni uno solo me
fue dable hallar del de San Lorenzo del Mont, que también
dependía de la mencionada casa religiosa, lo que nos hace
creer que el indicado archivo con sus traslaciones y saqueos, efecto de las guerras con Francia, ha quedado reducido
a una sombra de lo que fue, y ha sufrido varias disgrega
ciones.

Primera plana del volum XII de les Noticias Históricas
de Monsalvatje.

La acción diplomática del condado de Besalú,7 quan
diu que, mogut per la curiositat, havia trobat els arxius
de Sant Quirze de Colera. I els va trobar, diu, «en un
santuario de los Pirineos orientales, cuyo nombre no revelo por no estar autorizado para ello». Ara veiem que
es referia al santuari de la Mare de Déu del Mont; però
dels dos-cents pergamins de què es parla, només se
n’han trobat vuitanta.»
El Dr. Marquès es referia a l’extraordinària obra en
26 volums de Francesc Monsalvatje i Fossas coneguda
com les Noticias Históricas, i que comentem més àmpliament en el següent capítol. Les paraules recollides pel
Dr. Marquès corresponen, concretament, al pròleg del
volum XII de les Noticias Históricas, segon volum de la
Colección diplomática, editat l’any 1902. Transcrivim
tot seguit, complet, aquest pròleg, ja que ens acosta a les
motivacions i les circumstàncies que portaren Monsalvatje al descobriment dels pergamins:
7. En realitat volia dir «colección diplomática del condado de
Besalú».
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Per situar les circumstàncies de la troballa, recordem en primer lloc que, arran dels diferents processos
de desamortització del primer quart del segle xix, moltes propietats religioses havien anat a parar a mans privades. Això no obstant, per raons fiscals, la documentació patrimonial i els llibres de comptes dels monestirs
i institucions clausurats foren recollits a les respectives
delegacions provincials d’Hisenda. En el nostre cas,
Monsalvatje pogué consultar la documentació recollida a la delegació d’Hisenda de Girona, abans que fos
transferida a altres institucions. Tota aquesta documentació històrica d’extraordinari valor sofriria les conseqüències de tal periple. Veiem, a tall de mostra, unes
paraules de la mateixa guia del Archivo de la Corona
de Aragón: «El celo archivístico de don Próspero de
Bofarull y de sus colaboradores dio como resultado la
recogida de numerosos fondos eclesiásticos que desde
1820, por las disposiciones de las Cortes que suprimían
las Ordenes religiosas y confiscaban sus bienes, corrían
grave peligro de destrucción. De momento fueron ya
integrados en este Archivo, aunque las operaciones de
desamortización hicieron necesaria su consulta y su
traslado a las respectivas Delegaciones Provinciales de
Hacienda. En ellas quedaron depositados hasta que una
Real Orden de 9 de enero de 1918, seguida de una circular de la Intervención General de la Administración
del Estado, atendiendo a una propuesta de la Junta Facultativa de Archivos, permitieron que la documentación monástica se reintegrase a los Archivos Históricos»
(Udina, 1986).
Tornant a la troballa, Monsalvatje afirma que el descobriment es produí «en una de mis excursiones veraniegas del presente año» i, com que el volum on apareixen aquestes paraules està editat l’any 1902, podríem
pensar que l’excursió s’hauria realitzat possiblement
l’estiu del 1901. En realitat, però, el procés d’edició del
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llibre es retardaria més del que estava previst, ja que,
com veurem més endavant, la visita al santuari del
Mont és força anterior, probablement de l’any 1897.
Les «Noticias Históricas» de Francesc Monsalvatje
L’any 1889 apareixia el llibre Besalú, su historia, sus
condes, su obispado y sus monumentos por D. Francisco Monsalvatje y Fossas». A la portada, s’avançava que
es tractava del primer volum d’una sèrie titulada «Noticias históricas». Estava editat per la llibreria i impremta
olotina de Joan Bonet. El segon volum, també dedicat a
Besalú, aparegué l’any següent, el 1890.
Vegem unes paraules, escrites per Emilio Senat Banquells a les pàgines del Diario de Gerona, que ens mostren com fou rebuda aquesta obra en el seu moment:8
«Es el autor de ella, D. Francisco Montsalvatje y Fossas,
socio de la casa de banca que bajo la razón social «Hijos
de J. Monsalvatje», se halla establecida en Olot. Nótese
que escribo aquí todas estas circunstancias del autor,
para poner más de relieve el mérito de la obra que nos
ocupa. [...] A todos sorprenderá que quien está dedicado
todo el día á los complicados negocios de banca, en las
horas de ocio ó de descanso se entretenga en escribir
sobre asuntos históricos; sobre asuntos que exigen, sino
más tanta atención como aquellos. ¿No es verdad, que
parece incompatible la monotonía de la contabilidad
mercantil y comercial con la actividad necesaria para
compaginar documentos, traducirlos, estudiarlos, ordenándolos convenientemente, para que de tan ímprobo
trabajo salga una monografía completa destinada á ilustrar la historia de su país? ¿No es verdad que esto solo
hace apreciables al autor y á la obra? Encerrado en su
gabinete ha ido trabajando hora tras hora y día tras día
en su obra, y así ha salido ella digna por todos conceptos
y del aprecio de cuantos amamos de verdad el progreso
de la patria.»
I acaba amb unes paraules d’ànim per a Monsalvatje:
«Prosiga el señor Monsalvatje y Fossas sus tareas y esté
convencido de que éstas le conquistarán con el tiempo
un distinguido lugar entre los historiadores de nuestra
queridísima Cataluña.» No sabem si el senyor Emili Senat arribaria a veure la immensa tasca desenvolupada
per Francesc Monsalvatje, que acomplí, amb escreix, les
seves expectatives ja que seguí publicant a un ritme
constant d’un volum anual fins a l’any 1919, i deixà editant en vida un total de 26 volums de Noticias Históricas, incloent, dos volums pòstums a cura del seu fill Xavier amb la col·laboració de Frederic Rahola.
Francesc Monsalvatje (Olot, 1853-Girona, 1917) fou
el segon del sis fills que sobrevisqueren del matrimoni
olotí entre Jordi Monsalvatje i Clara Fossas (Llongarriu, 2006). El 2 d’octubre de 1883 els tres germans Monsalvatje i Fossas —Joan, Francesc i Josep— es constituïren en societat amb el nom «Hijos de Jorge Monsalvatje»,
dedicada a la banca. Des d’Olot, on es mantenia la central, dirigida per Joan, al llarg dels anys 1905-06 la ban8.

El santuari de la Mare de Déu del Mont a principi
del segle xx, abans de les reformes que li han donat
l’actual fesomia.

Portada del volum VIII de les Noticias Históricas
de Monsalvatje, on s’inclou l’addició
amb els documents trobats al santuari del Mont.

Diario de Gerona. Edicions del 28/10/1891 i del 11/11/1891.
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Una visita de Josep Monsalvatje al Palau de Peralada
Josep Monsalvatje i Fossas (Olot, 1856-Figueres, 1937),
germà petit de Francesc, es casà l’any 1883 amb Manuela Muxart, i l’any 1896 s’establiren a Figueres. La seva
filla, Trinitat Monsalvatje, es casà amb Joaquim de Ca
reaga, que es dedicava també a la banca, i mantenia una
oficina al carrer de Sant Pere.9 Josep fou molt conegut en
els cercles culturals com a col·leccionista d’ex-libris,10dels
quals arribà a reunir una extraordinària col·lecció obra
d’artistes de renom, una part de la qual es conserva a la
Biblioteca Nacional de Madrid (Angulo i Molina, 1989)
juntament amb ex-libris del seu nebot Jordi Monsalvatje
i d’altres membres de la família. Josep ha estat considerat
com un dels impulsors del col·leccionisme i de l’intercanvi d’ex-libris, moviment que adquirí una gran difusió a
principi del segle xx. Els ex-libris de Josep Monsalvatje
no falten en cap repertori (Yebra, 1983, p. 164) ni exposició (Yebra, 1996 i Orenes, 1997).
El 21 de novembre de 1897 Josep Monsalvatje, en
nom del seu germà, anà al palau de Peralada per entrevistar-se amb el comte. Malauradament, aquest es trobava passant uns dies al castell de Requesens, la restauració del qual estava molt avançada. El va rebre el seu
administrador, Antoni Tomás i Almar, qui envià poste
riorment una nota al castell de Requesens ressenyant-li
la visita rebuda. Les capses amb la correspondència entre el comte i l’administrador d’aquells anys es conservaren en poder dels hereus mallorquins dels comtes de
Peralada i van ser lliurades a l’Arxiu del Regne de Mallorca per mossèn Jordi Truyols, marquès de la Torre, en
el moment de fer un trasllat del seu arxiu. Afortunadament, hem pogut localitzar aquesta nota:11
Ex-libris de Josep Monsalvatje, gravat pel mestre
Joan Núñez, director de l’escola de dibuix de Figueres
on estudiaren entre d’altres alumnes Salvador Dalí,
Ramon Reig i Marià Baig

ca Monsalvatje obriria sucursals a Girona i Figueres, on
vivien Francesc i Josep respectivament. A part de les
activitats bancàries familiars, Francesc fou regidor re
gionalista a l’ajuntament d’Olot entre els anys 1893-97.
S’ha de reconèixer, de bell antuvi, que Francesc Monsalvatje fou realment un afeccionat il·lustrat. El seu interès per la història local, però, el portà a acumular una ingent quantitat de materials, molts dels quals no han
arribat als nostres dies i, per tant, les seves notes i transcripcions en són els únics testimonis que coneixem. La
seva tasca és, en certa manera, complementària a la dels
excursionistes il·lustrats com Pella i Forgas o Botet i Sisó.
Aquests darrers, potser per les seves trajectòries en el
món del catalanisme polític o la jurisprudència, han merescut més atenció que Monsalvatje, relegat, massa simplistament, al paper de mer transcriptor de documents.
Afortunadament, la recent obra Els Monsalvatje d’Olot
(Llongarriu, 2006) ve a omplir un lamentable buit en la
divulgació de la biografia de Francesc Monsalvatje.
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Exmo Sr. Conde de Perelada.
El Sr. Montsalvatje de Figueras dice que su hermano, el
escritor, cuando sepa que V.E. esté en Perelada, desea presentarle sus obras a V.E. Este caballero no tiene estudio
alguno académico, según su dicho hermano manifestó. Ha
dado ya a luz una porción de volúmenes. Actualmente se
ocupa en la historia de Sant Quirc de Culera, y se propone
hacer la de Perelada y Vilabertrán. En el Santuario de la
Mare de Deu del Mont halló documentos de Perelada.
De. V.E.
Antonio Tomás y Almar

El mateix any de la visita, el 1897, havien aparegut
publicats ja els set primers volums de les Noticias Históricas (vegeu apèndix). El volum VIII, titulat San Andrés de Sureda y San Quírico de Colera, porta impresa
com a data d’edició l’any 1896. En realitat, però, la troballa dels documents al santuari del Mont li féu canviar
els plans d’edició. Com que part dels nous documents
trobats al santuari del Mont feien referència al monestir
9. Diari de Girona. Diumenge 19 de novembre de 2006.
10. Per a una visió de conjunt del món dels ex-libris, vegeu Orenes, 1998.
11. ARM. Fons particular Marquès de la Torre. Capsa 61. Administració del comte de Peralada.

19/10/10 14:22:09

Els pergamins del santuari del Mont

97

de Sant Quirze de Colera, la història del qual tenia ja en
impressió, Monsalvatje va optar per parar l’edició i incloure unes pàgines extra en el mateix volum. Si l’analitzem amb atenció, podem comprovar com entre les
pàgines 100 i 106 n’hi ha intercalades 47, amb numeració romana, amb el títol «ADICIÓN». L’autor justifica la
inclusió explicant que, «como tenia impreso ya el presente tomo, he tenido necesidad de hacerlo por adición
en el capítulo que dedico al cenobio de Colera; noticias
y documentos cuya publicación creo que me agradecerán los amantes de nuestra historia.»
Les paraules de Monsalvatje que apareixen en aquesta addició al volum VIII ens confirmen plenament —i
ens aporten nous detalls— de la història de la troballa
dels pergamins del santuari del Mont:
Al hacer una excursión por la montaña del antiguo condado de Besalú, la casualidad me deparó dar, en un rincón
de esta provincia y en un santuario famoso en otros tiempos,
con parte del archivo del monasterio de San Pedro de Besalú, que ya por referencias sabia que había escondido allí el
abad D. Melchor de Rocabruna y de Taberner. Por desgracia
para nuestra historia ni encontré allí el libro de privilegios
del referido monasterio, ni el libro de ordenaciones del cenobio de San Quírico de Colera, en el cual estaban todos los
documentos de interés de esta casa religiosa, como consta en
los diferentes pleitos que tuvieron que sostener los abades
de Besalú para recebar sus bienes y privilegios.
Sin embargo encontré allí algunos materiales que me
servirán muy bien para mi ya vieja, aunque no haya visto la
luz pública, Historia General del Condado de Besalú y otros
que pudieran servir para ilustrar la historia de los Condes de
Ampurias, de los Señores de Rocabertí y Condes de Peralada; documentos que examiné ligeramente sin tomar nota
por no disponer de tiempo suficiente y si solamente de los
pergaminos que me interesaban para su estudio, que eran
los referentes al condado de Besalú.

Si lliguem aquestes paraules de l’addició del volum
VIII amb les del pròleg del volum XII, i la carta al comte de Peralada, podem establir una cronologia aproximada dels fets. L’estiu de 1897 Monsalvatje tenia en
impremta el volum VIII (Sureda i Sant Quirze de Colera), al temps que estava treballant en la que llavors pensava anomenar Historia General del Condado de Besalú i que tenia entre mans des de feia temps. En algun
moment d’aquell estiu tingué ocasió de visitar el san
tuari de la Mare de Déu del Mont, on descobrí —més o
menys amagades— les restes de l’arxiu del monestir de
Sant Pere de Besalú. Entre aquests documents en trobà
d’altres sobre llocs vinculats a Sant Pere, com el monestir de Sant Quirze de Colera, del qual acabava d’enviar a impremta la història. Amb els nous documents de
Sant Quirze redactà l’addició al volum VIII, que incorporà a les pàgines retingudes a la impremta.
En la visita a Peralada de la tardor d’aquell mateix
any, Josep explicà a l’administrador del comte la troballa dels documents al santuari del Mont, i li comentà
també que el seu germà estava treballant en la història de
Sant Quirze de Colera —segurament estava redactant
l’addició— afegint-hi que es proposava treballar la història de Peralada i Vilabertran. Al llarg de l’any següent,
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El llarg i solitari camí cap al santuari de la Mare de Déu
del Mont a principi del segle xx, que poc hauria canviat
des de la visita de Francesc Monsalvatje.

Francesc Monsalvatje incorporaria els documents sobre
Besalú trobats al santuari del Mont en la seva història
del comtat de Besalú, que apareixeria finalment en forma de Colección diplomática del Condado de Besalú
(vegeu apèndix). Concretament, incorporà els nous documents al volum segon (volum XII de les Noticias Históricas), que seria publicat l’any 1902.
Monsalvatje es veié obligar en moltes ocasions a incloure addicions per tal d’incorporar els nous documents
que trobava que feien referència a temes ja publicats.
Per exemple, en el volum tercer de les Noticias Históricas (publicat l’any 1891) inclou un capítol final que conté unes addicions als dos primers volums sobre Besalú i
el seu comtat, i que justifica de la següent manera: «A
medida que vamos haciendo nuevas investigaciones
para el estudio de la historia de esta comarca, nos vienen
a mano documentos y noticias que nos hubieran servido
para las Noticias Históricas que tenemos ya publicadas;
pero ya que no es posible dar cabida a las mismas en el
lugar oportuno, al final de cada tomo pondremos por
medio de adiciones las noticias y documentos que hagan
referencia a estudios publicados.»
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Biblioteca del Palau de Peralada, a principi del segle xx, poc després de la mort dels darrers comtes.

Els plans de Francesc Monsalvatje
Un detall important que apareix en el pròleg del volum VIII que acabem de transcriure és que ens revela
que no va anar a parar al Santuari del Mont per casualitat
—fent una mera excursió— sinó que seguia unes pistes
concretes d’on creia que havia amagat l’abat de Sant
Pere de Besalú Melcior de Rocabruna i de Taberner,
l’antic arxiu del monestir. Quines raons el portaren a tal
conclusió? Vegem alguns detalls de la història dels darrers anys del monestir de Besalú.
Melcior de Rocabruna i de Taberner fou abat de
Sant Pere de Besalú entre els anys 1798 i 1835, data de
la seva mort. Dom Amand Séquestra, en el seu estudi
sobre aquest monestir, ens explica: «Prengué possessió
de l’abadia de Sant Pere el 15 d’octubre de 1798. Des
del principi, el nou prelat demostrà un gran zel en el
compliment de les observances religioses i per la prosperitat del monestir. L’any 1805 visità l’arxiu de Sant
Pere el savi P. Villanueva i pogué copiar documents
preciosos i analitzar-los per fer un compendi històric
que figura en el Viage Literario. Per desgràcia, molts
documents originals van desaparèixer poc temps després» (Séquestra, 1934, p. 137).
Durant el mandat de Melchor de Rocabruna tingué
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lloc l’ocupació del monestir de Sant Pere de Besalú per
part de les tropes franceses. Séquestra ens comenta a
propòsit d’aquests fets: «Naturalment, els monjos ja havien retirat de l’església, de l’abacial i de llurs cases el
mobiliari. Les insignes relíquies foren amagades a Sant
Llorenç de Sous, junt amb els documents dels arxius i
altres coses precioses.» Acabada la guerra, Rocabruna
endegà la reconstrucció del monestir. Durant el mes de
juliol de 1814 tots els monjos ja havien retornat al monestir. Quant a les relíquies, «les insignes relíquies de
Sant Pere, guardades a Sous, pel mes de juny foren portades a la Capella d’en Noguer de Sagaró i venerades
per molta gent de la comarca. El dia 10 els cossos Sants
varen ésser traslladats a Besalú i rebuts en gran alegria
per la població» (Séquestra, 1934, p. 137-145). Hem de
deduir, doncs, d’aquest relat que les relíquies retornaren
a Besalú però l’arxiu no? Dom Amand Séquestra no ens
ho diu, però transcriu unes paraules que el darrer abat
de Besalú, preocupat per la situació política del moment, deia als seus monjos: «Fills meus, prepareu-vos,
car la invasió liberal s’acosta, ella s’apoderarà els nostres béns, de la nostra església i per fi us traurà de les
vostres cases.» L’abat moriria a principi de l’any 1835,
i el 10 d’agost del mateix any els monjos abandonaren
definitivament el monestir, en compliment del reial de-
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Interior de la capella del santuari de la Mare de Déu del Mont a principi del segle xx, tal com la devia veure
Francesc Monsalvatje.

cret de supressió de 25 de juliol. En un inventari esmentat per Séquestra es comptabilitzen a la biblioteca «una
vuitantena de volums vells», però només «alguns pergamins antics».
Pere Vayreda i Olivas, en la seva història del santuari del Mont, ens parla també del trasllat de les relíquies
del monestir de Sant Pere de Besalú, però amb algunes
precisions més. Referint-se a la invasió napoleònica,
explica que «les viles de Besalú i Lledó, temoroses per
la sort dels cossos sants que llurs comunitats religioses
guardaven com el més preat tresor des dels temps medievals, determinaren confiar-ne les relíquies a la Verge del Mont i, mentre es col·locaven les del màrtir
d’Agen Sant Prim dintre l’església de Sous, es portaven dalt del Santuari les de Sant Llambert, bisbe de
Trajecto. Després, passada la invasió, foren tornades
amb gran solemnitat als llurs respectius pobles»
(Vayreda, 1931, p. 35). No ens parla de l’arxiu, però sí
que esmenta explícitament el santuari de la Mare de
Déu de Mont com a refugi temporal de les relíquies, i,
per què no, de l’arxiu.
No sabem amb quines dificultats es trobà Francesc
Monsalvatje per consultar —i divulgar— els documents
custodiats al santuari del Mont. El contacte de Monsalvatje amb els documents va ser curt i amb moltes dificul-
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tats. Recordem que al pròleg del volum VIII afirma haver vist més documents que «examiné ligeramente sin
tomar nota por no disponer de tiempo suficiente». D’altra banda, entre els 80 documents que han sobreviscut
fins als nostres dies n’hi ha alguns del monestir de Sant
Llorenç de Sous, monestir del qual afirma no haver-ne
trobat cap. El Dr. Josep Maria Marquès, en un article
sobre aquest monestir escrit pot després de la «troballa»
de 1984, se n’adonà i escrigué: «Monsalvatje no va tenir
fortuna, tot i haver-se aproximat a l’indret on restava algun pergamí de Sant Llorenç. De fet, l’any 1984, al Santuari del Mont van aparèixer uns pocs pergamins de
l’antic monestir» (Marquès, 1984).
Josep Monsalvatje, en la visita a Peralada del 21 de
novembre de 1897 manifestava, també, la intenció del
seu germà Francesc d’investigar sobre la història de Peralada i Vilabertran. Fins i tot podem suposar sense por
a equivocar-nos gaire que la intenció de la visita al palau dels comtes de Peralada seria la de demanar permís
per accedir al seu arxiu. No obstant, cap de les obres de
Monsalvatje tracta específicament aquests temes. Pot
ser que el volum que més s’hi acosta sigui un dels dos
que foren editats pòstumament, titulat Los condes de
Ampurias vindicados. En el pròleg, Monsalvatje es lamenta que «de haber podido examinar el archivo de este
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Son Vida, propietat mallorquina dels marquesos de la Torre que acollí l’antic Arxiu Comtal de Peralada
després del seu trasllat a les Illes.

condado, que posee la casa ducal de Medinaceli, otra
seria nuestra obra; archivo que ha estado a punto algunas veces de desaparecer.» I és que, com molt bé apunta, l’arxiu comtal d’Empúries es trobava —i es troba
encara— integrat dins de l’arxiu dels ducs de Medinaceli (Sánchez, 1993).
Què passà, doncs, amb la visita al Palau de Peralada?
Per què Monsalvatje no va endegar l’estudi de Peralada
i Vilabertran? En aquest cas les circumstàncies li jugaren una mala passada. Dos mesos després de la visita a
Peralada, concretament el dia 29 de gener de 1898, moria a Palma de Mallorca Tomàs de Rocabertí, vescomte
de Rocabertí, 12è comte de Peralada, 10è marquès
d’Anglesola i 10è de Bellpuig, 12è comte de Savallà
(Fluvià, 1989, p. 192-201). S’estroncava així el període
de prosperitat que els germans Antoni i Tomàs de Rocabertí havien portat al Palau de Peralada. Els dos germans havien heretat —i s’havien repartit— els títols
dels comtats de Peralada (Tomàs) i Savallà (Antoni)
l’any 1875 a la mort del seu pare, Francesc Xavier de
Rocabertí (València, 1802— París, 1875). Miquel Golobardes, recollint els records que es mantingueren vius
a la vila de Peralada, escrigué: «Las cualidades personales de don Antonio y don Tomás tuvieron ocasión de
manifestarse durante los años en que residieron en su
palacio de Peralada» (Golobardes, 1959, p. 117). No
endebades a ells es deu la restauració del palau i, en
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particular, la creació de la biblioteca, que en aquells
anys incloïa encara l’antic arxiu dels comtes de Peralada. A la mort d’Antoni, l’any 1887, Tomàs reuní els títols comtals de Peralada i Savallà.
Les desgràcies en el si de la família comtal de Peralada no s’acabaren. Com que ni Antoni i Tomàs tenien
descendència, heretà els títols i les propietats la seva germana Joana Adelaida, casada amb Ramon Despuig,
comte de Montenegro i de Montoro. Uns pocs anys després, concretament el 29 de juny de 1899, la comtessa
Joana moriria al castell de R equesens, també sense fills,
el mateix dia de la inauguració de la restauració del castell. A partir d’aquest moment s’iniciaren les disputes
entre els familiars més o menys llunyans que acabaren
—després d’anys de judicis— amb un repartiment de títols i propietats. Els títols comtals de Peralada i Savallà i
el vescomtal de Rocabertí passaren a Joan Miquel Sureda i Verí, marquès de Vivot, mentre que el de marquès
de Bellpuig passà a Pere Antoni de Satorras i Dameto.
Per contra, les propietats de Peralada —biblioteca i arxiu
inclosos— i Requesens s’adjudicaren a Ferran Truyols i
Despuig, marquès de la Torre.
Amb tots aquests processos, es comprèn que l’accés
dels investigadors a la documentació del palau de Peralada es restringís completament. Monsalvatje, doncs,
no tingué oportunitat d’immergir-se en la documentació de l’arxiu dels comtes ni estudiar la història de Pe-
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ralada. En aquells anys el arxiu mateix fou empaquetat
i traslladat a la propietat dels marquesos de la Torre
anomenada son Vida, a Mallorca. Llegim en una nota
del Diario de Gerona del 3 de març de 1923: «Ha fallecido en Palma de Mallorca donde habitualmente residía el Sr. D. Fernando Truyols y Despuig, marqués de
la Torre, ex-diputado a cortes maurista y propietario
del vecino señorial palacio de Perelada (E.P.D.)». I en
el mateix diari, corresponent al dia 4 d’agost del mateix any, hi llegim: «Ha sido comprado por el rico comerciante barcelonés señor Mateu, hermano político
del diputado por Gerona señor Pla y Deniel, el antiguo
señorial castillo que los Rocabertí, condes de Zavellá
y de Perelada, poseían de siglos y habitaron hasta su
muerte a fines del siglo xix. Ha sido vendida la señorial
residencia de Perelada por los señores marqueses de La
Torre, de Palma de Mallorca, que lo habían heredado de
la última condesa de Perelada». El castell de Peralada
encetava una nova etapa mentre que l’arxiu dels vescomtes de Rocabertí i comtes de Peralada continuava a
Mallorca, incorporat als arxius de la casa del marquès de
la Torre (Baig, 1996).

Apèndix: Taula cronològica de las «Noticias Históricas» de Francesc Monsalvatje
Any

Títol

1889

Besalú, su historia, sus condes, su
obispado y sus monumentos

N. H. I

1890

Besalú, su historia, sus condes, su
obispado y sus monumentos

N. H. II

1891

Santa Pau y lugares que componían
su antigua baronía

N. H. III

1892

Ridaura y su monasterio de Santa
María

N. H. IV

1893

El Vizcondado de Bas

N. H. V

1895

Monasterio de San Pedro de Camprodón

N. H. VI

1896

Monasterio de Santa Maria de Arles

N. H. VII

1896

San Andrés de Sureda y San Quírico de Colera

N. H. VIII

1899

Monasterio de San Martín del Canigó

N. H. IX

1899

Geografía histórica del Condado de
Besalú

N. H. X

1901

Colección diplomática del Condado de Besalú (I)

N. H. XI

1902

Colección diplomática del Condado de Besalú (II)

N. H. XII

1904

Los Monasterios de la Diócesis gerundense

N. H. XIV

1906

Colección diplomática del Condado de Besalú (III)

N. H. XIII

1907

Colección diplomática del Condado de Besalú (IV)

N. H. XV

1908

Nomenclátor histórico de las iglesias parroquiales... (I)

N. H. XVI

1908

Colección diplomática del Condado de Besalú (V)

N. H. XIX

1909

Nomenclátor histórico de las iglesias parroquiales... (II)

N. H. XVII

1910

Nomenclátor histórico de las iglesias parroquiales... (III)

N. H. XVIII

1910

San Pedro de Caserres

N. H. XX

1911

El obispado de Elna (I)

N. H. XXI

1912

El obispado de Elna (II)

N. H. XXII

1913

El obispado de Elna (III)

N. H. XXIII

1915

El obispado de Elna (IV)

N. H. XXIV

1917

Los condes de Ampurias vindicados

N. H. XXV

1919

Los castillos del Condado de Besalú

N. H. XXVI

Conclusió
Aquestes pàgines s’han centrat en l’estudi de les circumstàncies que envolten la troballa casual, l’any 1984,
d’uns pergamins antics al santuari de la Mare de Déu del
Mont. Una troballa lligada a la tradició verdagueriana del
santuari, i amb elements de misteri. El Dr. Josep Maria
Marquès els identificà com a originaris del monestir de
Sant Pere de Besalú, tot reconeixent que eren els que
Francesc Monsalvatje havia consultat, al final del segle
xix, en un lloc secret que no podia divulgar. Unes anotacions de la visita de Josep Monsalvatje al comte de Peralada de l’any 1897 ens han permès posar data a la visita
de Monsalvatje al santuari del Mont i comprendre millor
la cadena de circumstàncies que portaren al dipòsit
d’aquesta documentació en el santuari. També ens han
permès reflexionar sobre els estudis i els plans de Francesc Monsalvatje i veure com les circumstàncies el portaren a abandonar les seves expectatives d’estudi del
comtat de Peralada. Finalment, ens han quedat encara
molts interrogants sobre aquesta visita de Monsalvatje al
santuari. Per què fou tan curta la visita? Com és que no
intentà tornar-hi a estudiar la resta de documentació? Per
què no podia divulgar el nom del santuari? Són interrogants que poden passar a formar part de l’anomenat llegendari del Mont.
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