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EL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE
MONTSERRAT

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri
Josep M. Jujol
“UN SANTUARI A LA MORENETA: La devoció a la mare

Josep M. Jujol i com a bon catòlic se sent molt afortunat.

de Déu ha cristal·litzat en forma d’ermites en totes les

S’hi esmerça amb cor i ànima i amb quasi cap recurs vol

comarques catalanes, tan devotes de la Verge Maria. Quasi

començar les obres. Feia dos anys que Jujol havia fet

El santuari de la Mare de Déu de Montserrat va sorgir de la

podríem dir que les serres que li fan de corona, tenen

l´església de Vistabella.

idea de voler fer de Montferri un lloc de pelegrinatge i lloc

cadascuna d’elles en el seu cim alguna capelleta que com

de pas de la gent devota del camp de Tarragona. En una

llàntia penjada en el cel envia raigs benefactors damunt

Les terres on s’aixecaria el santuari van ser cedides per la

època on l´Església tenia un paper preponderant dins la

dels pobles que s’adormen a la seva falda...

família Vives, més exactament pel jesuïta i fill de Montferri

6.1 HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ DEL
SANTUARI

societat, poder tenir un lloc de devoció a la Mare de Déu

... aquest sentiment íntim i substancial al poble

el Sr. Daniel Maria Vives. Ven cedir uns terrenys a prop del

era molt volgut i desitjat per la gent. Corria l’any 1922,

català, explica abastament la presència de tantes ermites i

poble des d´on hi ha una vista preciosa i l´accés no resulta

més exactament el 25 de maig, quan va pensar-se per

santuaris que són la millor corona de flors i estrelles de la

molt dificultós. Era una muntanyeta anomenada Puig de

primera vegada en fer un santuari. Va ser el jesuïta Daniel

beneïda terra catalana...

Montferri des d´on s’hi podien veure tots els camps del
voltant i des d´on s´obre una gran vista del territori, un

M. Vives.

gran lloc on poder-hi ubicar la Verge i protegís tota la
CARACTERÍSTIQUS DEL NOU SANTUARI:

En aquella època, arribar fins a Montserrat per venerar la
Verge era molt difícil per a la gent de la contornada.
Resultava massa lluny, donades les difícils comunicacions, i
això va fer pensar en fer un santuari dedicat a la Verge ben
a prop, i convertir Montferri en un punt neuràlgic dels
devots de la comarca.
A més a més, crear un santuari que fos un punt de trobada
per als viatgers va ser-ne un dels motius esgrimits pels

comarca.

El lloc és el ben apropiat: no convenia que el
santuari fos alçat en un lloc pla, perquè la Moreneta aïma

Jujol es troba amb un projecte que l´entusiasma, però

la muntanya, però calia que no fos massa elevat i que

també amb un pressupost mínim per dur-lo a terme. Per

tingués medis de comunicació per tal que fàcilment s´hi

tant, enginyà un sistema que n´abaratí al màxim el cost.

pogués anar i el lloc escollit respon abastament a totes

Treballà amb dos mòduls bàsics: totxo i peça de finestral.

aquestes necessitats. A més tindrà unes muntanyes

Era un projecte que per tirar-lo endavant va necessitar

artificials que per sa estructura recordaran, en mirar-les,

l´ajut de la gent del poble, a més de dos mestres paletes

les de Montserrat, tan originals, tan meravelloses...

que treballaven amb Jujol.

Aquest petit fragment de l´escrit fet l´any 1929 per poder

A les nits, segons el missioner Josep M. Jané, els habitants

continuar la construcció del santuari explica una mica el

de Montferri es reunien per fabricar els maons i els totxos

perquè i com es varen poder aconseguir els recursos per

que feien falta per a la construcció. Els feien amb ciment,

construir-lo.

sorra i carbonet, que el portaven amb carros des de

precursors. Aquesta idea queda reflectida en un text editat
l’any 1929, on s’hi explica la importància de les ermites i
santuaris i del perquè Montferri n´havia de tenir un. En
aquest escrit s’aprofita, a més, per demanar l’ajuda a la
població a l’objecte de poder dur a terme l’ambiciós

Salomó. Cada dia una família del poble prestava la seva

projecte.

particular ajuda, traslladant-se a la muntanyeta per a
L´any 1926 un capellà jesuïta en comença el llarg trajecte

col·laborar amb els paletes

de construcció. Encarreguen el projecte a l´arquitecte
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se i van caure, ja que no tenien cap mena de subjecció ni

A més, els pocs recursos econòmics que podien aconseguir
eren a base de donacions que feia la gent del poble i dels

Aquest fragment, tan il·lustratiu de la societat del moment,

cap volta feta per donar-los rigidesa. Només hi havia els

voltants. Això surt reflectit en l´escrit que es va editar

mostra com la posició social marcava de manera impecable

arcs i per si sols no van tenir prou força per aguantar els

l´any 1929, tal com he comentat,

sense

als

sotracs del vent. Després d’això la zona encara més va

construïen, i on hi surt reflectida quina era la manera de

recordatoris, però eren els que més esforços feien perquè

agafar aquest caire romàntic, el qual es va mantenir fins als

col·laborar econòmicament i quines categories de voluntaris

el santuari fos possible.

anys 80.

revés, com menys es podia donar, menys cas es feia, encara

Aquesta manera d´aconseguir recursos no era la millor per

L´any 1984, el jesuïta i missioner Josep M. Jané es posa al

que l’esforç del pobre fos molt més gran que el del ric, com

poder dur endavant el projecte, per aquesta raó a l´any

cap que el santuari s´havia d´acabar i tenir el lloc per

reconeix l’escrit. Aquest n’és el fragment que en parla:

1936 (el 19 de juliol), les obres van quedar totalment

venerar la verge de Montserrat, tal com havia desitjat la

“PROTECTORS :

parades. Després d´un període iniciat l´any 1930 on les

gent de Montferri feia gairebé tres quarts de segle. Junt

Els protectors han sigut classificats en:

obres anaven a un ritme molt baix, al 36 es van paralitzar

amb el seu germà Joan, alcalde de Montferri, van

definitivament. S´havien aixecat els primers arcs parabòlics

encarregar un projecte a l´arquitecte Joan Bassegoda

inferiors a cent duros.

i se n’havien fet els murs perimetrals. També s´havia

Nonell, que amb un altre arquitecte el Sr Josep Mª Jané i

Protectors de segona classe: ho seran els qui donin

aixecat i fet el terra del cambril, i inclús els arcs que

Cases (nebot del mossèn) i un enginyer holandès el sr. Frei

cent duros.

havien de cobrir-lo, així com els arcs que havien de cobrir-

Otto, van fer-ne el nou projecte. Van seguir al màxim els

Protectors de primera classe: els de dos cents

ne la nau central, però fins aquí arribaren els recursos. S’ha

esbossos i plànols que va deixar fets l´arquitecte Jujol,

duros.

de pensar que aquells anys van ser molt difícils i que

però naturalment no hi havia cap projecte, ja que abans no

l´esclat de la guerra civil i la inestabilitat política dels anys

se’n feien tal com els tenim entesos a l´actualitat. Per

precedents, no ajudaven gens, ja no per acabar-lo sinó ni

tant, és a la interpretació i la imaginació dels nous

tan sols per continuar-lo poc a poc.

projectistes a qui devem l’edifici tal com el coneixem avui

per la gent que el

excepcions.

Els

pobres

no

pintaven

res

hi hauria. Qui donava més, més reconeixement tenia. I al

Protectors

de

tercera

classe:

els

d’almoines

Els Protectors de primera i segona classe tindran
escrits sos noms en dues pedres de marbre: els de primera

dia.

en lletres d´or i els de segona en lletres de plata. Eixes
pedres seran col·locades al Cambril de la Verge, com

Després de l´any 1936, la zona no es va tocar més, segons

perenne testimoni de devoció o Ex-voto dels donants.

diuen, es va abandonar quedant només les ruïnes amb un

En aquell moment es van començar uns treballs de

Prou ens agradaria posar-hi els noms dels protectors

cert encant embruixat i misteriós. Les obres van quedar tal

consolidació i de recuperació de les restes que quedaven de

de tercera classe, puix no dubtem que per alguns sa

i com les van deixar la gent quan hi treballaven, sense

l´època de Jujol.

almoina petita és un sacrifici major que per altres una de

apuntalar res i sense consolidar-ne cap dels elements que

grossa, però això no és factible.

havien aixecat.

Des d´aquell moment fins a l´acabament del santuari, les
obres no varen parar. Es van aixecar els arcs, es van fer les

A qui doni mil duros tindrà el títol de Fundador del
Santuari i se li concedirà distinció especialíssima. “

Va ser l´any 1943, quan per culpa d´una forta ventada, els

voltes, el cambril, etc... Tot fins acabar-lo totalment. Per

arcs que s´havien aixecat fins aquell moment van tombar-

poder continuar construint-lo es feia el mateix que en els
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anys 30, es demanaven ajudes a les institucions, a
l´Ajuntament, a la gent... S’organitzaven rifes, es buscaven
voluntaris per treballar-hi, intercanvis de gent

d´altres

països, entre d’altres iniciatives. Tot per tal de fer realitat
el somni d’un poble de fer de Montferri un lloc de
pelegrinatge i un nou Montserrat.
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6.2 EXPLICACIÓ DE L´ELABORACIÓ DELS
MATERIALS FETS A L´OBRA

Per a la construcció del Santuari es van utilitzar pocs
materials, i es van aprofitar al màxim els recursos que es
disposaven. Com a la majoria d´obres que es construïen
abans, a l´hora de triar els materials hi havia uns quants
motius que condicionaven i marcaven l´elecció final:
Escollir un material abundant a la zona i de fàcil
manipulació i transport; recursos humans i mecànics per
treballar i transportar el material; recursos econòmics per
poder comprar materials, etc... La utilització dels materials
abundants o de fàcil manipulació era norma antigament, o
fins i tot aprofitar els materials dels edificis més antics que
estaven derruïts, com passava en altres èpoques amb els
temples romans o grecs que se n’agafaven les columnes per
ser reutilitzades. Tot era per estalviar esforços i per la falta
de recursos econòmics per poder aconseguir materials. A
ningú se li escapa el difícil i costós que era aconseguir els
carreus treballats, i que només eren utilitzats en edificis
importants i majestuosos, en senyal de poder o per a símbol
religiós com són les catedrals romàniques o gòtiques.
En aquest cas també va ser així i la falta de recursos
econòmics va fer que s´hagués de pensar en materials de
poc cost de fabricació, i que es poguessin manufacturar per
la pròpia gent del poble de Montferri ajudada i manada per
dos paletes, els únics especialistes que treballaven a l´obra.
Per aquesta raó, els materials utilitzats a l´obra són pocs i
es repeteixen en tot l´edifici.

L´aportació del poble va ser bàsica per aixecar el Santuari,

Montserrat, mentre que tota la resta és construït en peces.

sense l´entrega dels habitants i la seva devoció per la Verge

Aquestes es diferencien en dos grups, unes amb una funció

no s´hauria començat mai. Tot i així, la mancança
econòmica va fer que s´abandonés la construcció en
començar la Guerra civil espanyola.

més estructural, que conformen els arcs parabòlics i els
elements resistents de tancament; i unes altres que tenen

S´ha de diferenciar claramanet la part de l´edifici fet i

una funció més d’acabat o recobriment que se situen a les

construït per Jujol i la part construïda recentment, ja que

voltes parabòliques, els frontals exteriors i els finestrals. Del

els materials utilitzats per fer els totxos en l´any 25 no eren

tipus estructural n´hi ha dues varietats mentre que les

els mateixos que s´han utilitzat a l´actualitat per acabar el

peces de recobriment o acabat n´hi ha de tres varietats.

santuari, i això es nota en l´aspecte dels materials. La part
nova té una tonalitat grisenca molt típica del morter de

Esquemàticament podríem fer aquesta classificació:

ciment portland que s´utilitza ara, mentre que la part feta

•

Maó massís estructural:

l´any 25 té una tonalitat més marronosa, més terrosa ja que

•

Grandària gran dim. 30x15x10cm

els materials utilitzats en aquell moment tenien un

Grandària petita dim. 20x15x10cm

component argilós. Es respecten, però, les dimensions dels

•

Rasilla de revestiment:

maons i peces que són iguals.

•

Grandària gran dim. 30x15x1.5cm
Grandària petita dim. 15x10x1.5cm

Tot l´edifici està construït amb el mateix material base.

•

Peça finestral :

Això li dóna un aspecte homogeni i auster, millorat i

•

Peça triangular equilàtera dim. catets 30cm.

enriquit per la varietat de formes i combinacions. Aquest
material és morter, compost de ciment portland, sorra i

Per poder fabricar tot aquest seguit de peces, es van

aigua. El trobem bàsicament en dues formes: en massa i

haver de realitzar diferents motlles. En la primera fase,

formant peces de diferents dimensions.

l’any 25, els motlles utilitzats eren de fusta, ja que eren
més econòmics de fabricar, mentre que en la segona

En massa es troba només en unes protuberàncies a l’exterior

fase quan s´ha acabat de construir el santuari, es van

de l’edifici que simbolitzen les muntanyes de

utilitzar motlles de ferro, tant per a la fabricació de les

Explicació de l’elaboració dels
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peces dels finestrals com per a les altres. També és
digne de destacar que els maons i peces que es
necessitaven per poder construir el santuari es feien a
l´obra i les feien la gent del poble mateix que
col·laboraven en la construcció del santuari.
També es van utilitzar uns materials molt curiosos per
executar la tanca perimetral a l´exterior del santuari.
Com que els recursos econòmics eren mínims, Jujol va
aprofitar els somiers dels llits vells que la gent no volia
per fer-los servir d´estructura interior i poder donar a la
tanca unes formes ondulades, Sense aquesta idea no
s’hauria pogut realitzar. Col·locava els somiers i després
els recobria de morter, de manera que feien d´armadura
i el resultat era una tanca original

Explicació de l’elaboració dels
materials fets a l’obra
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1

.- Maó antic massís

•

Petit - 10 x 15 x 20 cm. Utilitzat per a la

Materials utilitzats:

realització de les voltes entre arcs.

- ciment.

d´obra i els feien els mateixos habitants del
poble. La causa, com ja hem comentat abans,

cantons polits, i donar un aspecte més

era la falta de recursos econòmics, cosa que

semblant a les muntanyes de Montserrat les

feia necessària l´ajut de les famílies del poble

quals les formes que més abunden són les

per poder construir-lo. Cada dia, una família

arrodonides.

diferent acudia al vespre a l´obra per prestar

- Carbonet que portaven en carros des de

l´ajut a la construcció. Normalment les dones

Salomó fins al santuari per ser utilitzat allí com

realitzaven les tasques de fer els maons

additiu i colorant.

Dimensions:

Fabricació:
- La fabricació dels maons es realitzaven a peu

- sorra que contenia pedres de riu per tenir els

•

•

preparant la massa i emmotllant-la en uns
motlles de fusta preparats amb les dimensions
•

Dosificació:

volgudes. Aquest motlles, com podem veure a

Gran -10 x 15 x 30 cm. Utilitzat amb diferents

la fotografia, eren de fusta i tenien cinc

posicions per aconseguir diferents aparells i

- No en tinc constància de quina era, encara

formes i en la realització dels arcs.

que es pot deduir que no havia de ser molt

comportaments per poder fer-ne més alhora.

exacta ni molt acurada, segurament sí que en
Jujol

havia

marcat

una

dosificació

per

aconseguir un bon pres i la resistència
adequada i volguda. A més, tenint en compte

Un cop els maons

que el maó és el material de revestiment i per

havien pres una

tant la pell de l´edifici, era important evitar

mica es deixaven

que els totxos tinguessin coqueres. A més,

assecar

tenint en compte que l´estructura treballa

adequadament,

tota a compressió, la resistència del maó era

per aconseguir el

molt important.

curat adient. Un
cop assecats ja
es

podien

utilitzar.

Explicació de l’elaboració dels
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2 .- Peça finestral antiga
•

•

Materials utilitzats:
- ciment.
- sorra que contenia pedres de riu per tenir els
cantons polits, i donar un aspecte més
semblant a les muntanyes de Montserrat on les

Dosificació:
- No en tinc constància de quina era,

que acabés d´assecar-se totalment i adquirís la

segurament havia de ser semblant a la del

resistència necessària. Aquesta peça s’hi havia

maó, però canviant l´àrid, ja que la textura

de

d´aquesta peça era més fina i per tant l´àrid

l’acabament del santuari. A l´actualitat no

era més petit. A més la forma arrodonida que

n’hi havia cap col·locada.

col·locar

un

vidre

de

color,

fins

té comporta un risc de mal emmotllament i

formes que més abunden són les arrodonides.

de

- carbonet que portaven en carros des de

ruptura

de

la

peça

a

l´hora

del

desemmotllament.

Salomó fins al santuari per ser utilitzat allí
com additiu i colorant.
•

•

Dimensions:
- Tres catets de dimensió 30cm cada un
d´ells.

Utilitzats sempre i únicament als

finestrals, tenen forma de triangle equilàter
que

un

cop

col·locats

hexagonals.

formen

polígons

Fabricació:
- Com passava amb els maons massissos, es
feien a peu d´obra per la gent del poble. Per a
fabricar aquestes peces era necessària molta
traça a l´hora de treure-la del motlle, ja que
era molt delicada i es trencava amb facilitat.
Primer

es

preparava

el

morter

amb

els

materials esmentats, i després es col·locava en
el motlle. Aquest motlle es creava amb guix i
desp`res es passava a morter perque era més
dur. Finalment se li aplicava un oli perque al
construir la peça no s’adherís el morter amb
morter.

Després d’agafar consistència es

passava a treure-la del motlle amb molta cura
ja que era extremadament delicada i es
trencava amb molta facilitat. Un cop a fora es
deixava

Explicació de l’elaboració dels
materials fets a l’obra
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3 .-Rasilla antiga

• Dimensions:
Gran –1.5 x 15 x 30 cm. Utilitzat en diversos

•

llocs, sempre amb funció de revestiment o

Materials utilitzats:

decoratiu.
Petita –1.5 x 10 x 15 cm. Utilitzada també com
a element de revestiment o decoratiu.
•

Dosificació:
- No en tinc constància de quina era tampoc
però devia de ser la mateixa que utilitzaven
amb el maons massissos.

•

Fabricació:
- La fabricació de les llosetes es realitzaven a
peu d´obra i els realitzaven els mateixos
habitants del poble com totes les peces que

- ciment.
- sorra que contenia pedres de riu per tenir els
cantons polits, i donar un aspecte més
semblant a les muntanyes de Montserrat les
quals les formes que més abunden són les
arrodonides.
- carbonet que portaven en carros des de

feien falta. Normalment les dones realitzaven
les tasques de fer els maons preparant la
massa i emmotllant-la en uns motlles de fusta

Un cop les llosetes havien pres una mica es

preparats amb les dimensions volgudes. Aquest

deixaven

moltlles com podem veure a la fotografia,

aconseguir el curat adient. Un cop ja estaven

eren de fusta i tenien cinc comportaments per

assecades ja es podien utilitzar.

assecar

adequadament,

poder fer-ne més nombre alhora.

Salomó fins al santuari per ser utilitzat allí
com additiu i colorant.

Explicació de l’elaboració dels
materials fets a l’obra
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4 .-Maó actual massís
•

Materials utilitzats:
- ciment.
- sorra tamisada, portada de la cantera, amb

Petita –10 x 15 x 30 cm. Utilitzada també per

ara s´utilitzaven motlles metàl·lics per la

fer les voltes entre els arcs.

fabricació de les peces.

diferents àrids, anomenada a l´obra com a
mescla.

Un cop els maons havien pres una mica es
deixaven

•

assecar

adequadament,

aconseguir el curat adient dels maons. Un cop

Dimensions:

assecats, ja es podien utilitzar.

Gran -10 x 15 x 30 cm. Utilitzat amb diferents
posicions per aconseguir diferents aparells i
formes.
•

Dosificació:
- un capaç de ciment
- 6.5 de mescla, o sigui sorra amb àrids.

•

Fabricació:
- La fabricació dels maons es realitzava a peu
d´obra igual que en l´època de Jujol i els
realitzaven

ajudants

i

voluntaris

que

col·laboraven en la construcció. La causa,
com ja hem comentat abans, era la falta de
recursos econòmics i, igual que a principis de
segle, feia necessària l´ajut de voluntaris. El
procés de fabricació era el mateix. L’únic que

Explicació de l’elaboració dels
materials fets a l’obra
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5 .- Peça finestral actual
•

Materials utilitzats:

•

- ciment.
- sorra tamisada, portada de la cantera, amb
diferents àrids, anomenada a l´obra com a
mescla.
•

feien a peu d´obra. Per a fabricar aquestes
peces era necessària molta traça a l´hora de
es trencava amb facilitat. Primer es preparava

- Tres catets de dimensió 30cm cada un
d´ells. Utilitzades sempre i únicament als
finestrals, tenen forma de triangle equilàter
un

- Com passava amb els maons massissos, es

treure-la del motlle, ja que era molt delicada i

Dimensions:

que

Fabricació:

cop

col·locats

formen

el morter amb els materials esmentats, i
després es col·locava en el motlle metàl·lic
que es pot veure a la fotografia següent.

polígons

hexagonals.

Després del temps del pres es passava a
treure la peça del motlle amb molt de cura ja
que

era

extremadament

delicada

i

es

trencava amb molta facilitat. Un cop a fora es
deixava que acabés d´assecar-se totalment i
•

Dosificació:

adquirís la resistència necessària. A aquesta

-1.5 capaços de ciment portland

peça se li col·locava un vidre de color en el

- 7 capaços de mescla.

centre del cor, donant un aspecte interior al
santuari impressionant de colors i llum.
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6 .-Rasilla actual
•

Materials utilitzats:
- ciment.

Petita –1.5 x 10 x 15 cm. Utilitzada també

- sorra tamisada, portada de la cantera, amb

com a element de revestiment o decoratiu.

diferents àrids, anomenada a l´obra com a
mescla.
- carbonet

•

Dosificació:
- 1 capaç de ciment portland

•

- 2 capses d´arena

Dimensions:

- 4 capses de carbonet

Gran –1.5 x 15 x 30 cm. Utilitzat en diversos
llocs sempre amb funció de revestiment o
decoratiu.

•

Fabricació:
- La fabricació de les llosetes es realitzava a
peu d´obra com totes les peces que feien
falta. Era preparada la pasta i posteriorment
col·locada en els motlles en aquest cas
metàl·lics que hi havia per poder fer els
diferents materials. Aquests són els motlles de
les llosetes.

Un cop les llosetes havien pres una mica es
deixaven

assecar

adequadament,

per

aconseguir el curat adient. Un cop ja estaven
assecades ja es podien utilitzar.
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l´acabavament però que pel pressupost que hi havia ja

6.3 PROCÉS CONSTRUCTIU DELS ELEMENTS MÉS
IMPORTANTS DELS SANTUARI( EXPLICAT PEL
PALETA QUE VA EXECUTAR L´OBRA )

Aquest

apartat

del

treball

l’he

fet

basant-me

anava bé que es paresin les obres.

en

l´experiència d´un paleta veí meu que va executar el
Santuari en la última fase de la construcció que va anar des
de 1987 fins l´any 2000 quan es va acabar ( encara que
després s´hi hagin fet intervencions per millorar-la ).
Aquesta persona es diu José xxxx conegut per tothom com a
“Pepe”. La xerrada que vaig tenir amb ell va ser molt
profitosa ( i molt agradable) ja que vaig poder veure que
realment el fer un edifici o acabar un edifici en quasi un
segle després d´haver-lo començat el resultat final no és
l´esperat per la persona que la projectat, els canvis
tecnològics i tècnics i la manera de construir no són les
mateixes i per tant això fa que les solucions constructives
canviïn i per tant condicioni molt la imatge final.

Si una cosa está clara deixant de banda la discusió de
deixar l´edifici en el seu estat o acabar-lo, és el gran mèrit

Als estius aquest misioner portava gent d´altres països de

que van tenir de realitzar una obra com aquesta amb els

viatge a Montferri i els feia treballar al Santuari aconsegint

recursos que tenien al seu abast. Segons el paleta la gent

mà d´obra gratis, ja que els pagava el viatge i l´estada i ho

que va venir a ajudar per realitzar el santuari van ser

podia pagar gràcies a que l´esglèsia els subvencionava el

innumerables però molts no podien treballar en les alçades

viatge de la gent.

i ho deixaven, només ell ( Pepe ), i un company seu que es
deia Luís, van aguantar des de que es va reemprendra fins

Tornant a l´aspecte més tècnic que voll mostrar en aquest

que es va acabar. Encara que primerament va començar un

apartat del treball, voldria explicar com es van construir les

paleta de bràfim que es deia Sendròs i ell sol va fer els arcs

parts més importants del Santuari i poder documentar

dels finestrals del cambril, però es va cansar ja que ell sol

fotogràficament els treballs. Veurem com es van fer els

veia que no ho acabaria mai. Segons el Pepel hi havia un

arcs, les voltes de maó de pla, les montayes de montserrat,

misiones el jesuita Josep Mª Jané que era la persona que

els finestrals, etc....

conseguia els recursos dels llocs que podia: fent rifes,
En aquest cas només cal veure algún dels pocs esbossos que
va deixar Jujol fets per adonar-se que l´edifi final no
s´ajusta massa al pensament de l´arquitecte.
Aquesta discusió no és actual ni molt menys sinó que en
altres moments de la

història arquitectes famosos i

importants han tingut discusions sobre si els edificis mig
caiguts o inacabats s´havien d´acabar o si per contra
s´havien de deixar i admirar lo que quedava d´ells.

demanant al ajuntament, al poble, etc...

d´aquesta

manera s´aconseguia els diners que invertient al santuari,

CONSOLIDACIÓ

DE

L´OBRA

impressionant.

JUJOL

M´explicava el Pepe que durant els anys que van durar les

Per poder començar les obres es va demanar a l´arquitecte

obres del Santuari, els mesos que feia més fred com són des

Joan Bassegoda Nonell que realitzes un projecte per poder

de desembre fin l´abril no s´hi treballava ja que el fres que

acabar el Santuari, ell junt amb un altre arquitecte el Sr.

feia era molt gran i no podien estar allí fent les feines, a

Josep Mª Jané i Cases i un enginyer alemà van realitzar el

més fins que no va estar coberta la nau els treballs eren

projecte i van realitzar els càlculs per poder fer les cindres

tots a l´exterior i els dies de pluja s´havia de parar, per

dels arcs. Un cop fet això la veritat és que molt punts de

tant es va agafar com costum deixar els treballs durant

l´obra es resolient allí i ho feien els mateixos paletes de

aquest mesos de l´any cosa que va fer enrederir
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l´obra junt amb el jesuita cosa que demostra que la imatge

de la terra del turonet, per tant això va fer que s´hagués

final sigui diferent.

de recalçar totes les parets i murs, igualment el gran pilar

Podem veure aquests 40 cm de formigó que sobresurten. També els arcs que sustenten el
cambril.

que aguanta la part del cambril i on es recolza la meitat del

Després de la consolidació de la part existent es va procedir

Quant es va comensar l´obra lo primer que es va fer va ser

Santuari.

a realitzar tota una solera de formigó a l´interior del

netejar tot l´entorn del Santuari ja que estava en un estat

Per dur a terme aquest reforç es va haver de obrir cates als

santuari de manera que aconseguien un fer més segur i més

d´abandonament total, i les herves i arbustos eren

pilars i parets de manera que no els malmessin, per tant ho

net per poder colocar tot l´entremat de cindris que hi havia

abundants dins i fora de les ruines que hi havia. Després un

feien a trams o a cates com ja he dit. Feien la cata

d´anar a l´interior de la nau per poder fer els arcs

cop fet el desbrossament el primer paleta que hi va haver

encofraven i formigogaven, així successivament fins haver-

catenaris, a més d´assegurar-se que ja no creixien ni es

el Sr. Sendrós, va començar a fer els finestrals del cambril

ho fet en tots els llocs necessaris. Per això quan arribem al

feien més herves a l´interior del santuari.

colocant els cindris corresponents i aixecant els primers

Santuari ens trobem que hi ha uns 40cm de formigó que

arcs, els arcs que ja havia aixecat el mateix Jujol als anys

sobresurt per la part inferior dels murs, quan en realitat

30 i que havien caigut als anys 40 per una forta ventolera.

sembla imposible ja aquella part ja estava feta abans.

Un cop va deixar l´obra aquest paleta i van arribar els dos
paletes que he anomenat abans, es van fer tot un segit de
feines per poder consolidar l´obra que havia deixat Jujol,
ja que estava en mal estat per poder continuar l´obra de lo
preexistent. Primer de tot es van fer unes cates als pilar i
murs exteriors per comprovar l´estat de la fonamentació, i
la sorpresa va ser trobar-se que no hi havia cap mena de
fonament, ho sigui que els murs i pilar arrancaven damunt
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ARCS
PARABÒLICS
Un cop hi havia els cindris colocats i subjectats en el lloc on
Per la realització dels arcs catenàris o parabòlics que

Com podrem apreciar en les fotografies en la nau central hi

havia d´anar es procedia a realitzar lo que entenem com el

formen l´estructura tan dels finestrals com l´estructura de

havia una quantitat de fusta que realment era per veure-

propi arc fet amb maó massís. El procediment era el

la nau central (en realitat tot el santuari és una successió

ho. La necessitat de fer els encofrats o cindris per poder fer

següent

d´arcs parabòlics), van fer falta un munt de quilos de fusta,

els arcs a la perfecció feia que hi hagués d´haver molta

posteriorment una segona filada de maons per colsolidar

ja que s´havien de fer un cindri per a cada un dels arcs i

fusta alhora ja que els arcs s´anaven aguantant un sobre

l´arc, però a més es realitzava un cordó de lligada de

formar un entrelligat de cindris on recolzar els arcs

l´altre i un necessitava l´altre.

formigó d´uns 15 cm de gruix que anava armat per

es

feient

primer

una

filada

de

maons,

l´interior i que donava estabilitat a l´element. A més

parabòlics. Per fer aquesta tasca se´n va encarregar un
fuster del poble de Bràfim (poble veí de Montferri d´on

En la primera fotografia es veu la quantitat de fusta que hi

s´aprofitava el cordó de formigó per col·locar conectors o

també era el primer paleta), el Sr. Ciscu el qual va haver de

havia. En la segona i la rterceraes veu el santuari amb els

esperes per poder continuar els frontals que estan damunt

fer una feina d´embergadura ja que no era fàcil realitzar

cindris colocats mentre es feien els finestrals i arcs de la

dels finestrals.

tot aquell seguit d´arcs amb fusta tot i que tots els cindris

nau central.

estaven ven acotats i dibuixats per l´enginyer.
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Tots els arcs estan fets de la mateixa manera fent dos
filades de maons i cordó de formigó a sobre. Això en
l´època de Jujol l´any 1926 aproximadament segur que no
s´hagués fet d´aquesta manera i per tant comencem a
trobar un seguit de coses que fan que el resultat final sigui
diferent.

Els arcs catenaris estan pensats per a treballar a compressió
sense cap esforç a tracció en cap part de la seva secció, per
tant la desconfiança dels arquitectes i enguinyer cap
aquesta estructura va fer que es col·loqués una secció de
formigó armat. Personalment no em sembla malament ja
que la mà d´obra d´aquell moment era un personal que
controlava i dominava a la perfecció aquest tipus de
construcció( inclòs els arquitectes com Jujol), però en
l´actualitat aquest tipus de construcció són gairabé
inexistents i per tant assegurar-se de que funcionaria no em
sembla malament.

L´execusió dels arcs era potser la part més important ja
que d´ells depenia la bona transmissió d´esforços fins
abaix, per tant quant es va fer l´anell superior de formigó a
la nau central allí es va col·locar una quantitat de formigó i
armadures, que realment crec que més que una estructura
d´arcs parabòlics és una estructura de formigó armat
revestida de maons.
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corbatura adient. Tot aquest procés es feia totalment a ull
ja que no es seguia cap mena de càlcul per fer les voltes.

Com he pogut llegir amb un llibre de la biblioteca de la
escola d´Arquitectura, les voltes no segueixen cap càlcul i a
més es deixen bastant a l´instint de l’operari o mestre
d´obres que l´està fent. El fragment diu: “
FABULA Y REALIDAD. Alcanzamos por fin la catástasis, el
punto culminante, la cuestión batallona del cálculo de la
LES VOLTES DE MAÓ DE
PLA

bóveda tabicada.
Al hablar de ella, con breves y distcretas razones, y
ponderar sus indiscutibles ventajas, manifestava antañazo

Per fer les voltes de maó de pla es van haver d´inventar un

un profesor de arquitectura luego de cabalgar los quevedos

sistema a mesura que anaven fent-les ja que els paletes

sobre la adunca nariz.

que ho feien no sabien com fer-ho i a més les voltes que

-Anoten que la condición más privilegiada de esas bóvedas

s´havien de fer no eren fàciles de dur a terme. Per tant

estriba en que no se pueden calcular.

primer per realitzar les voltes el que feien era colocar un

Y lanzaba un suspiro de alivio. La estabilidad de tal bóveda

barilla de diàmetre 10 a les voltes petites i de diàmetre 12

incalculable quedava así vinculada al buen ojo, la mano

a les grans. Aquesta barilla es col·locava en el centre del

experta, el tranquillo y la intuición del obrero de villa. ¿ No

finestral on s´anava a fer la volta i s´enganxava per un dels

hay sonrojo en aceptar este puro y desnudo empirismo?...”

extrems, de manera que l´altre extrem s´agafava entre
dues persones i es colocava a la part superior on anava a

Després d´aquest apunt anecdótic però curiós, continuaré

morir la volta.

fent explicant que un cop aquesta barilla estava col·locada
ja tenien la referencia per poder fer la volta. Així es van
començar a fer-les, però els costava de ferles i els queien

Com que primer s´havia medit la longitud entre els dos

alguns trosos ja que el material d´unió era pasta de

extrems s´havia de fer la barilla més gran de manera que al

portlant i aigua sense sorra i costava de que s´assequés. Per

col·locar-la es doblegés i fer la forma ovalada desitjada. Un

això comentava que van haver de fer el métode constructiu

cop col·locada la barilla es corretgia la corba que feia amb

a mesura que anaven construint-les.

un puntal el qual presionava la barilla fins donar-li la
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Per

a

corretgir

el

problema

d´aguantar les voltes de maó de pla,
el que van fer va ser col·locar més

Un cop van estar fetes totes les voltes com que es veie els

barilles én vertical per definir més

nervis de formigó dels arcs, els que van fer va ser el

la volta i que donés més estabilitat a

següent: van projectar amb poliuretà totes les voltes de

les rasilles mentres s´acabaven de

manera que van formar un gruix d´uns 25 cm d´aïllament,

fraguar, a més també van col·locar

encara que aquí no tenia només aquesta funció. Amb això

algunes

voll destacar les trampes que feien per tal d´anar arreglant

barilles

en

sentit

els problemes.

perpendicular forman com una malla
que servia d´encofrat.

Un cop estaven fetes les voltes de rasilla, el que s´havia de
fer era posar una capa fina d´1 cm de gruix de morter per
lligar tota la volta. Això es feia inmediatament després
d´haver acabat la volta per evitar així que´s debilités o es
trenqués, per això quan mentres encara s´estaven fent
voltes les que ja estaven acabades ja tenien la se capa de
lligada.
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disimulaven els caps dels rodons que quedaven amb morter.

Un cop col·locat el poliuretà es col·locava un capa de
morter damunt per protegir-lo del sol ja que se´l menjava i
el

deteriorava.

Damunt

d´aquesta

capa

anaven

els

munticles que simbolitzaven les muntanyes de Montserrat.

Quan ja estaven acabades les voltes de maó lo que s´havia
de fer era tallar les barilles que havien quedat a l´interior i
que hvien fet d´encofrat. Això ho feien amb una radial i
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revestir l´estructura metàl·lica amb totxos atornillats de
El problema que van tenir van ser dos; un va ser que al

manera que quedava tot més

donar tant de gruix de poliuretà, la part interior de les

continu, i no resaltava tant,

muntanyes no s´inflava al moment sinó que només ho feia

però jo crec que segons els

la part més externa, però la part interna ho va fer més a

esbossos de Jujol la idea era que

poc a poc, de manera que al dia següent de fer les

anés de ferro. Després d´haver

Per fer les muntanyes, primer s´havia de preparar la zona

muntanyes es trobaven que estaven partides alguna o que

revestit

on anirien recolzades, o sigui que damunt les voltes on es

sortia algún bony de poliureta com si fos un volcà que

col·locar igualment les creus

situarien es col·locava una malla electrosoldada

hagués entrat en erupció. S´havien de reparar tallant

sobre els totxos.

LES

MUNTANYES

DE

MONTSERRAT

l´estructura

es

van

aquests bony i rejuntant les fisures que havien aparegut.

AGULLA SUPERIOR DE LA NAU CENTRAL
Per fer aquesta part de la construcció, el que es va fer va
ser abans de fer les muntanyes, es van revestir els quatre
nervis que pujen fins a dalt i quedonen rigidés a l´ajulla
superior. Això es va fer replantejant un seguit d´esglaons
que anessin pujant i revestint el nervi de formigó. Abans ja
s´havia fet la part interior de l´ajulla, és la part que´s veu
per dins quant mires cap dalt. És de díficil execussió i de
gran joc amb els aparells dels totxos, creant obertures i
Després es feia una tenda de campanya com les dels indis
de l´oest americà, amb quatre fustes i s´enrollaven amb un

entrants i resalts dignes de un bon mestre modernista. El
resultat final és d´una gran bellesa.

toldo fins que quedessin ben tapades.
Un cop estava fet l´esquelet de la muntanya el que s´havia
de fer era projectar-les amb poliuretà de manera que
anessin tinguen la forma més o menys dessitjada, però
donant molt de gruix de poliuretà, fins a 60 cm en alguns
llocs de gruix. Després es rebossaven amb formigó, no amb
morter, i se li donava la textura d´acabat que veiem.

A dalt de tot i anava una malla de forja en forma de rombes
que portava unes creus de color verd a les interseccions.
Així era com havia de quedar acabat, però en realitat quan
ho van veure acabat amb els nervis revestits fins a dalt i
l´estructura metàl·lica a dalt de tot, van decidir que no
quedava bé i que s´havia de fer alguna cosa. Es va decidir
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