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■■■ Emplaçat en un entorn natural de 
característiques geològiques singulars, el 
monestir de Montserrat és, des de l’Edat 
Mitja, un dels centres de pelegrinatge 
més importants del cristianisme a Euro-
pa occidental. A principis del s. XIX, la 
destrucció del monestir durant la guerra 
napoleònica (1810-11) i posteriorment 
amb la Llei de les desamortitzacions 
dels béns eclesiàstics (1835), el monestir 
va quedar abandonat. Però a mitjans 
d’aquell mateix segle, la comunitat es va 
reagrupar i va començar un procés de 
recuperació i reconstrucció dels edificis 
existents. En el conjunt monàstic, durant 
els segles XIX i XX s’aprecien diversos 
criteris d’intervenció en el patrimoni, 
des dels estils historicistes (neoromànic 
i neogòtic), passant per replantejaments 

urbans, fins a l’última restauració de la 
basílica, que es basa en l’estudi de l’edifici 
com a document històric i s’aplica un 
mètode científic de treball.

Per analitzar la transformació del 
monestir de Montserrat durant els seus 
deu segles de vida, l’article es desenvolu-
pa explicant el genius loci del lloc des dels 
inicis, segueix amb la història i l’evolució 
arquitectònica del monestir fins a la seva 
destrucció per continuar amb les recons-
truccions i restauracions realitzades 
durant els segles XIX i XX. L’últim punt 
estudia la situació actual del monestir: els 
esforços de modernització i d’adaptació 
realitzats de cara al segle XXI, i els reptes 
de futur.

Montserrat: el genius loci
Montserrat és un lloc extraordinari per-
què hi convergeixen harmònicament tres 
aspectes: la natura, la religió i la cultura. 
La imponent presència de la muntanya, 
declarada Parc Natural el 1987 i paradís 
d’excursionistes i escaladors, amb una 
morfologia excepcional, ha fascinat 

no només els habitants de la zona, sinó 
també els viatgers d’arreu del món.

D’altra banda, és un monestir benedic-
tí que celebrarà el seu mil·lenni l’any 2025 

i que s’ha mantingut al llarg dels segles 
amb poques intermitències (la Guerra del 
Francès, les desamortitzacions i la Guer-
ra Civil). 

Pel seu doble vessant de monestir i 
santuari, Montserrat ha estat des de l’an-
tiguitat un centre d’espiritualitat i punt 
de trobada de persones de la més diversa 
procedència, cultura i religió; un lloc 
internacionalment reconegut que des 
de finals del s. XIX, gràcies a l’impuls del 
moviment cultural de la Renaixença, feu 
que el monestir s’enfortís com a símbol 
nacional català. A més, és actualment 
la primera editorial en exercici pràcti-
cament constant del món i manté una 
relació molt important amb la música a 
través de la seva afamada escolania. Un 
valuós museu, cada cop més ric, és un 
altre dels seus al·licients.  

Breu història de l’edifici
Les primeres construccions existents a 
la muntanya daten de finals del segle IX: 
quatre capelles, Sant Iscle, Sant Maria, 
Sant Pere i Sant Martí, de les quals, actu-
alment, només queda la de Sant Iscle, als 
jardins del monestir.

La impossibilitat d’obtenir superfícies 
horitzontals i la manca d’espai han mar-
cat els assentaments del conjunt; sense 
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ciutat de La Justícia

ordre, s’anaren afegint diversos edificis, 
cadascun d’ells amb la seva alçada i 
tipologia, cosa que va fer que el santuari 
presentés un imatge de conjunt irregular. 
El conjunt arquitectònic està integrat per 
tres grans blocs: la basílica, les dependèn-
cies monàstiques i les construccions per a 
pelegrins i visitants.

L’església originària, petita i obscura, 
va arribar a un punt que era incapaç d’ai-
xoplugar el gran nombre de pelegrins. 
L’edifici romànic s’havia ampliat amb 
tres petites naus i amb un atri –el claustre 
gòtic, part del qual, afortunadament ens 
ha pervingut–.

El 1560, l’abat Garriga, en ordre de pri-
oritats, va decidir iniciar el projecte de la 
nova església on s’havia previst construir 
el monestir. El tracista-constructor de la 
nova basílica de Montserrat el segle XVI 
fou Miquel Sastre. El disseny de la basíli-
ca correspon a una tipologia renaixentis-
ta del moment: traça gòtica però amb arcs 
de mig punt, inclosos els formers; nau 
única amb capelles entre els contraforts, 
tribunes, pas entre les capelles i volta de 
creueria. A les llunetes de les voltes hi ha 
els òculs, i el cimbori octogonal, rematat 
amb una llanterna, està situat al primer 
tram estructural entre l’absis i el cos 
central de tres trams. Un absis poligonal 
cobert amb vuit arcs defineix el final de 
l’espai.

El 1578 s’havia construït el cos estruc-
tural principal; per tant, les cobertes i el 
cimbori estaven a punt d’iniciar-se. La 
consagració de la nova església fou el 2 de 

febrer de 1592. Però a partir de principis 
del s. XVII es va iniciar una llarga etapa 
d’addicions i modificacions de les cober-
tes originals de la basílica. El 1604 es va 
decidir construir provisionalment un pis 
de cel·les just a sobre de les naus laterals. 
Aquests afegits van modificar el volum 
original de la basílica, a més d’impedir 
que es rematés l’edifici amb la dimensió 
adequada, a la vegada que produí proble-
mes estructurals al conjunt.

El mobiliari de les capelles i tota la 
decoració barroca es va realitzar al llarg 
de tot el s. XVII, i en coneixem l’aspecte 
gràcies a una sola imatge: el gravat d’Ale-

xandre de Laborde. 
A mitjan segle XVIII, amb la necessitat 

d’obtenir més espai per a la comunitat, es 
va iniciar una nova etapa de creixement 
del monestir, que consistia en l’enderroc 
progressiu dels antics edificis a mesura 
que s’anaven construint les noves depen-
dències. L’any 1755 es va començar a cons-
truir el projecte dels enginyers militars: 
dos grans cossos cúbics al voltant de dos 
patis claustrals encastats a la basílica. Es 
va construir només el primer, i així es va 
salvar la portalada romànica i el claustre 
gòtic. Amb tot, aquestes noves dependèn-
cies van permetre allotjar amb més como-
ditat els pelegrins i els visitants.

D’entre tots els viatgers que van visi-
tar el monestir, fou el francès Alexandre 
de Laborde amb el seu equip de dibui-
xants qui ens va deixar el testimoni gràfic 
més valuós per conèixer l’estat de l’edifici 
i les ermites alguns anys abans de la seva 

destrucció. Els gravats, publicats l’any 
1806 a París dins el Voyage pittoresque et 
historique en Espagne, mostren vistes 
interiors i exteriors del monestir com el 
claustre gòtic, els jardins dels monjos o la 
gran majoria de les ermites. 

Durant la Guerra del Francès, les tro-
pes napoleòniques van destruir el mones-
tir en dues ocasions, el 1811 i el 1812, i 
van deixar la majoria d’edificis en estat 
ruïnós. Respecte de la basílica, a més dels 
grans desperfectes a l’interior, va caure la 
clau de volta on es troba el cor, unes altres 
dues voltes amenaçaven caure, i cinc cos-
telles de la volta del presbiteri; el cimbori 
va quedar totalment obert, es van cremar 
les encavallades i el sostre central, així 
com les cobertes del pis de les cel·les afe-
git sobre les naus laterals. 

La reconstrucció de Montserrat
Els primers treballs de restauració de 
Montserrat van començar immediata-
ment després que els francesos abando-
nessin el monestir. Entre el 1814 i el 1817 
es van reconstruir els pisos de les naus 
laterals i fins i tot es va afegir un nou pis. 
Eren treballs d’emergència. La recons-
trucció de la coberta principal, juntament 
amb aquests afegits, van conferir una 
nova imatge de la basílica, que a partir 
de llavors apareix com un volum rectan-
gular rematat únicament per una gran 
coberta a dues aigües. 

El fuster barceloní Sebastià Picanyol 
fou qui va realitzar un primer projecte 
(1826-1829), que consistia en el maqui-
llatge de l’interior de la gran nau des-
moblada. Poc temps després, i gràcies 
a una important donació del rei Ferran 
VII, es va encarregar un nou projecte al 
prestigiós arquitecte acadèmic Antoni 

pLàNOL deL s. xviii, eN eL quaL destaqueN eLs dOs cOssOs disseNyats peLs eNgiNyeRs peR a 

L’aMpLiació deL MONestiR. pROvideNciaLMeNt, sOLs es va cONstRuiR eL pRiMeR cOs (que es tROba 

eNcastat a La basíLica deL segLe xvi); si NO, s’haguessiN destRuït tOts eLs edificis de L’èpOca MedievaL

MagNífic gRavat d’aLexaNdRe LabORde de 

1806; gRàcies a aquesta RepReseNtació 

es pOt cONèixeR i adMiRaR La decORació 

iNteRiOR baRROca de La basíLica
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Celles. El projecte contemplava una 
restauració integral de l’església: nova 
decoració i paviment, i dissenys com el de 
l’altar major o el cor superior. Primer de 
tot, Celles dugué a terme operacions de 
consolidació tals com completar arcs, cor-
nises o claus de volta. Per a l’interior de la 
nau, havia ideat un sistema de quadres, 
medallons i mobiliari per intentar suavit-
zar la imatge desoladora del gran interior 
buit. El projecte, inaugurat oficialment 
el 1831, va quedar inacabat, però ens han 
pervingut el magnífic cor superior i la 
gran reixa de ferro –ara utilitzada com a 
cancell– amb les dues piques de marbre 
de l’entrada. 

Després de les desamortitzacions 
(1835), el reagrupament de la comunitat 
i el nomenament del nou abat, Miquel 
Muntadas, arribà a Montserrat l’arquitec-
te Francisco de Paula de Villar Lozano, el 
qual va treballar molts anys a Montserrat 
i deixà molts projectes, a més d’incorpo-
rar, a partir d’una certa data, el seu fill 
com a arquitecte hereu del monestir. 

Els projectes de Villar Lozano es basen 
en la profunda transformació de l’espai 
interior de l’església a través d’una profu-
sa decoració neogòtica amb l’argumenta-
ció de cristianitzar l’espai; des del projec-
te neoromànic de 1871, on es planteja per 
primer cop la qüestió de les cobertes, fins 
als tres absis iniciats el 1876 i finalitzats 
el 1888, on es va ubicar el cambril de la 
Verge, i en la decoració interior a la qual 
va col·laborar un jove Antoni Gaudí, lla-
vors a les ordre de Villar com a delineant. 

La figura de l’arquitecte Villar Car-
mona –introduït pel seu pare en plena 
construcció dels absis el 1876, i que a més 
va presentar un projecte evolucionat 
d’aquests que afegia una planta a l’absis 
central– va quedar eclipsat a partir de la 
inauguració de la nova façana de la basí-
lica el 1901. Es tracta d’una obra de gran 
envergadura que l’autor va definir d’estil 
“salmantí” en un fallit intent de transició 
entre la decoració neogòtica de l’interior i 
les formes acadèmiques de l’arquitectura 
de l’atri. Les diferències de criteri entre la 
comunitat i l’arquitecte, que sempre es va 
mostrar intransigent, van originar el seu 

acomiadament.
És important assenyalar que el final 

del segle XIX fou clau per al renaixement 
de Montserrat com a gran centre espiritu-
al de Catalunya. Afavorit per les circum-
stàncies socioeconòmiques del país, la 
identificació dels nous ideals de la Renai-
xença es van projectar a la muntanya i 
van culminar, per exemple, en les Festes 
de Coronació de la Verge, proclamada 
Patrona de Catalunya el 1881. L’arribada 
del cremallera el 1892 facilitava encara 
més l’afluència de persones, però mentre 
s’havia invertit molt en la restauració de 
l’església, no es realitzaven autèntiques 
operacions de millora del conjunt. 

Les primeres preocupacions urba-
nístiques les trobem en el projecte de 
nova façana que va realitzar l’any 1913 el 
destacat arquitecte August Font, deixeble 
d’Elies Rogent i autor de la plaça de toros 
de les Arenes entre moltes altres obres. 
D’un fi eclecticisme, la nova façana volia 
dignificar l’obra inacabada dels engi-
nyers militars. 

Però el primer projecte que realment 
té una mirada global de conjunt i planteja 
reformes a fons amb la creació d’un gran 

espai públic, on actualment hi ha les pla-
ces, és el que realitzà el jove arquitecte de 
Vic Josep Maria Pericas el 1918.  El projec-
te, inacabat, proposa una plaça porticada 
que integra les ruïnes del claustre gòtic 
i una nova façana; noves dependències i 
un nou claustre just darrera el gòtic –tal 
com faria més tard Puig i Cadafalch. La 
inviabilitat econòmica de l’empresa i la 
inexperiència de Pericas devien frenar la 
iniciativa. 

El 1921, el nou abat, Antoni M. Mar-
cet, confià a Puig i Cadafalch les grans 
obres de millora i ampliació del conjunt. 
Puig treballà a l’interior del monestir, i 
va construir el claustre neoromànic i va 
reformar el refectori i la biblioteca entre 
altres. El 1926 inicià les obres de les noves 
places, i són de gran interès no només 
l’intel·ligent escalonat progressiu de les 
plataformes, sinó també la seva estruc-
tura de suport, avançada per l’època, que 
utilitza jàsseres de grans llums de les 
quals pengen els sostres intermedis mit-
jançant tirants metàl·lics, i així s’obtenen 
unes plantes inferiors lliures i totalment 
exemptes.

Puig i Cadafalch també va projectar 
una ambiciosa reforma integral del 
conjunt que incloïa una nova façana i la 
reconfiguració de les cobertes de la basí-
lica; tot, en un estil neoherrerià. Va plan-
tejar-se la solució al tema dels absis amb 

tuNeLadORa peR a La LíNia 9 

deL MetRO a La teRMiNaL deL pRat

El final del segle XIX fou clau per al renaixement de 
Montserrat com a gran centre espiritual de Catalunya
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un escalonat de les cobertes posteriors i 
un gran cimbori, potser exagerant molt 
la volumetria final de la basílica, segu-
rament inviables. Amb tot, Puig ens va 
deixar amb les seves realitzacions, mos-
tres de la seva extraordinària sensibilitat 
arquitectònica.

La Guerra Civil va paralitzar les acti-
vitats al monestir fins el 1942, quan l’ar-
quitecte Francesc Folguera s’encarregà 
d’una colla de treballs destinats a la digni-
ficació dels espais interiors del monestir, 
així com del projecte de finalització de la 
façana principal i la torre, que s’enlles-
tiren fins a la col·locació de la decoració 
escultòrica el 1968. Els encarregats de 
continuar les obres d’adequació del 
monestir foren els monjos Pere Busquets, 
arquitecte, i Crisòleg Picas. L’obra més 
destacada de Busquets fou, sens dubte, 
l’edifici Mirador dels Apòstols per tot el 
que comporta, però d’això en parlarem 
més endavant. 

En efecte, a finals del vuitanta les cir-

cumstàncies demanaven un replanteig 
urbanístic general. El 1987 el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya va organitzar un concurs per a 
l’ordenació del conjunt del monestir. Els 
cinc projectes seleccionats posaven de 
relleu que la complexitat del tema sobre-
passava un programa tancat i la imperi-
osa necessitat de valorar el creixement 
futur del monestir. 

A partir d’aquest concurs d’idees, l’ar-
quitecte gironí Arcadi Pla va començar a 
treballar en diferents projectes. El primer 
d’ells fou la restauració de les cobertes 
de la basílica. Les cobertes presentaven 
un important estat de deteriorament per 
l’entrada d’humitats per goteres. Estruc-
turalment, les encavallades i corretges 
de ferro no tenien corrosions greus, però 
en canvi eren inadequades  pel que fa a la 
inclinació i la posició. A les cobertes late-
rals els danys eren similars. En el fons, 
aquesta precarietat venia de les reformes 
del s. XIX, que mai van tenir l’esperit de 

sostre definitiu, com demostra la inexis-
tència de sistemes de recollida d’aigües. 
Hem de sumar el procés de construccions 
afegides des del s. XVII amb pocs mitjans 
constructius i econòmics, que, a més a 
més d’impedir l’entrada de llum, en des-
virtuaven la volumetria. 

Per a aquest projecte, l’arquitecte Pla 
i el seu equip, a través d’una rigorosa 
metodologia, van realitzar un estudi pre-
liminar durant dos anys, amb l’objectiu 
de comprendre l’evolució històrica de la 
construcció i realitzar un exhaustiu aixe-
cament de l’estat de l’edifici, completat 
amb un conjunt de prospeccions in situ. 
Com a conclusió d’aquesta elaborada 
recerca arquitectònica es va definir un 
programa detallat d’actuació.  

L’objectiu d’aquesta restauració fou, 
d’una banda, proporcionar una nova 
coberta durable i estable i, de l’altra, 
trobar la solució al problema de les cons-
truccions afegides, intentant recuperar 
els elements de l’arquitectura original a 
la recerca del punt d’equilibri de totes les 
etapes de la seva història.

La proposta es basa en els resultats 
obtinguts de la investigació prèvia. Des-
prés de l’anàlisi exhaustiva, es va desco-
brir que els murs de la nau central tenien 
pedres de cantera, des del nivell dels murs 
laterals, extretes de la mateixa manera 
que les dels murs exteriors; es va verificar 
que l’absis i els contraforts es trobaven en 
bon estat i tenien el mateix tipus d’apa-
rell. Essencial fou la comprovació que 
totes les construccions de la perifèria de 
la nau central eren d’èpoques posteriors i, 
sobretot, que els seus materials i execució 
eren deficients (amb un cert criteri de pro-
visionalitat, com dèiem abans). En canvi, 
els materials del cos central estaven 
realitzats amb carreuat de pedra perfecta-
ment treballat per mans especialitzades. 

Una altra part del projecte va consistir 
a buidar les addicions dels segles anteri-
ors en les naus laterals, a fi de recuperar 
els contraforts, i per tant el volum origi-
nal de la nau i de l’absis poligonal. Es va 
construir una coberta plana sobre les 
galeries laterals per poder deixar al des-
cobert els contraforts i l’absis poligonal, 
així com una nova coberta per a la nau 
central i un remat per al projectat i mai 
construït cimbori octagonal. L’operació 
va permetre ensems recuperar l’entrada 
original de llum natural a l’edifici per 

evOLució de La secció de La  basíLica. eL 1592 s’apRecia eL vOLuM ORigiNaL ReNaixeNtista . eN1610 

se Li va afegiR, de MaNeRa teMpORaL, uN pis extRa a La Nau pRiNcipaL i LateRaLs. eL 1874, eLs 

aRquitectes viLLaR Li vaN afegiR uN aLtRe NiveLL extRa a Les cObeRtes i eL vaN tRaNsfORMaR 
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mitjà de l’obertura dels òculs laterals i el 
cimbori. Encara un últim mèrit: és impor-
tant destacar que durant tota l’execució 
de les obres mai es va tancar el culte a la 
basílica. 

L’anàlisi de la zona del presbiteri va 
confirmar que el tercer pis afegit a l’absis 
construït el 1880, recordem, obra de Villar 
Carmona, impedia la comprensió del 
volum original. L’arquitecte Arcadi Pla 
ens va explicar que aquesta fou una de les 
decisions més difícils de la intervenció, però 
al mateix temps de les més afortunades. 
Els treballs van consistir a desmuntar el 
tercer nivell de l’absis i, d’aquesta forma, el 
conjunt va adquirir unes proporcions més 
equilibrades, recuperant parts del tester i la 
imatge volumètrica de la basílica. 

Gràcies al resultat del procés d’inves-
tigació, aplicant un sistema metodològic i 
comprenent l’evolució que l’edifici havia 
tingut durant cinc segles, es va poder 
recuperar no tan sols una obra d’art amb 
alt contingut simbòlic per a Catalunya, 
sinó també un dels pocs monuments 
renaixentistes catalans. En resum, aques-
ta intervenció, fonamentada en l’anàlisi 
profunda i partint de la màxima neutrali-
tat possible, va solucionar els problemes 
estructurals de la coberta i va apropar el 
monument al seu volum original, utilit-
zant la tecnologia del segle XXI.

Montserrat al segle XXI
La preocupació per trobar solucions a la 
gran afluència de pelegrins i públic de tot 
tipus va portar, en els darrers anys del s. 
XX, a estudiar propostes per dotar el con-
junt de Montserrat dels serveis adequats 
a la seva realitat quotidiana.

En aquest sentit, i en paral·lel a les 
actuacions que s’estaven realitzant a la 
coberta de la basílica que hem explicat, 
Arcadi Pla es feu càrrec de diversos 
projectes per a l’Abadia. El primer d’ells 
fou la restauració de l’ermita de la Santa 
Cova, la qual, com la gran majoria de les 
altres ermites, està mig excavada a la 
roca i significa un magnífic exemple d’in-
tegració entre arquitectura i natura. La 
capella va patir els danys de la Guerra del 
Francès, i fou restaurada per l’arquitecte 
Villar Lozano entre el 1857 i el 1859. Tan-
mateix, el brutal incendi de la muntanya 
l’estiu del 1994 va destruir gran part de 
les cobertes i el claustre. La restauració 
va acabar el març del 1997. Pla també es 

va encarregar de l’encertat disseny del 
campanar gòtic l’any 1995, i va reordenar 
els accessos al recinte optimitzant i sua-
vitzant amb enjardinaments estratègics 
les places d’aparcament. 

L’esforç de la comunitat i de les auto-
ritats locals de cada moment històric 
per facilitar l’accés a la muntanya es pot 
resseguir amb la construcció de diferents 
mitjans de transport per facilitar l’accés 
al monestir. Per exemple, el tren crema-
llera, existent des de 1892, va enllaçar 
l’antiga estació de tren de Renfe amb el 
monestir fins al 1957. Entre el 2001 i el 
2003, la línia del cremallera es va recu-
perar i actualitzar amb dues noves esta-
cions, una al costat de Monistrol i l’altra 
molt a prop del monestir. O bé el telefèric, 

conegut com aeri, que permet, des de la 
seva inauguració el 1930, comunicar el 
monestir amb el peu de la muntanya en 
cinc minuts. Després dels forts despreni-
ments de l’estiu del 2008 –cosa freqüent a 
Montserrat– que van inhabilitar les vies 
del cremallera, l’aeri va poder proveir el 
monestir durant les setmanes que van 
trigar les reparacions.

L’any 2001, els arquitectes Miquel 
Espinet i Antoni Ubach van reformar i 
ampliar l’edifici de l’escolania. Es tracta 
d’una intervenció respectuosa amb el 
conjunt existent. D’aquesta manera, 
l’últim pis adopta la forma d’àtic amb una 
discreta línia de finestres, a la vegada que 
la coberta es va rematar amb coure, per 
integrar-se al projecte de restauració de 

abaNs i despRés de Les ObRes de RecONstRucció de La cObeRta  (1994). s’apRecieN eLs 

cONtRafORts, òcuLs i ciMbORis Rescatats

vista d’abaNs i despRés deL NOu accés  (2004) deL Museu de MONtseRRat, peRfectaMeNt iNtegRat 

aL cONtext

vista actuaL deL cONJuNt de MONtseRRat, aMb eLs difeReNts usOs que existeixe
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les cobertes de la basílica. Els aparella-
dors de l’obra van ser Francesc Monells i 
Josep Maria Recarens d’Edetco Tècnics.

Aquell mateix any van començar les 
obres de remodelació de les places sobre 
els edificis realitzats durant els anys trenta 
per Puig i Cadafalch, de la mà de l’arqui-
tecte Pla. El projecte proposa solucionar i 
donar una nova imatge a les progressives 
modificacions de materials, acabats i 
arranjaments que s’anaren realitzant amb 
un cert grau de provisionalitat fins a l’any 
2000. Així, s’havien introduït en el subsòl 
petits desguassos i accessos per a les jardi-
neries que creuaven les places, i fins i tot 
existia una entrada específica al Museu des 
d’aquestes amb una solució un pèl forçada, 
entremig de les escales entre la segona i 
tercera plataforma. Al mateix temps es van 
executar feines de rehabilitació i restau-
ració de les estructures metàl·liques de les 
places inferiors, amb l’objecte de generar 
espais de planta lliure que permetessin 
acollir grups i facilitar espais de reflexió 
i debat sense haver d’ocupar la basílica o 
altres dependències monàstiques. 

Però la desgraciada virulència dels 
aiguats de l’any 2000, de conseqüències 
extraordinàriament negatives, van con-
duir a prendre noves decisions i ampliar 

l’abast dels projectes en curs, i va posar en 
evidència la necessitat d’un estudi global 
dels espais exteriors i interiors i els seus 
usos de cara al futur. 

Llavors es va redactar un pla direc-
tor per definir les successives etapes de 
remodelació del conjunt de les places. Es 
van definir tenint en compte tant les pos-
sibilitats pressupostàries com el complex 
entramat d’usos del monestir. Els primers 
passos van consistir a impermeabilitzar 
les dues places inferiors i deixar prepa-
rats els nivells sobre els quals efectuar els 
acabats i la pavimentació: la supressió 
de l’entrada al Museu i, per tant, la cre-
ació d’un nou accés, que comportaria la 
restauració i recuperació de les estances 
inferiors com a espais complementaris 
del Museu. 

Del nou accés al Museu de Montserrat, 
totalment adaptat i accessible ara des 
del carrer principal, cal destacar la seva 
voluntat d’integració i minimització de 
l’impacte visual a partir d’una posició 
topogràfica el més discreta possible, 
i d’un volum edificat mínim, decisió, 

creiem, molt encertada. Les obres foren 
inaugurades l’agost del 2004. 

Actualment segueixen els treballs 
d’acabat de l’espai exterior i es calcula 

que finalitzaran a finals de l’any 2012. 
La plaça de Santa Maria, la de major 
dimensió just a sobre del Museu, estarà 
dotada d’un paviment flotant mixt de 
peces prefabricades de formigó alterna-
des amb unes altres de granit natural. De 
la mateixa manera, en les places 2 i 3 es 
combinarà la col·locació de plaques pre-
fabricades de pedra artificial amb lloses 
de pedra natural. L’elecció dels colors del 
paviment permetrà la identificació de 
les diferents zones per part del visitants; 
però fonamentalment, allò que el projecte 
d’acabat de les places planteja és, per fi, la 
consecució d’un espai d’arribada a Mont-
serrat digne i traçat de forma unitària per 
acollir els milers de pelegrins i turistes 
que any rera any visiten el recinte. 

En la mateixa línia de modernització 
del santuari, des de mitjan del 2007 es 
projecta, per a l’interior de la basílica, la 
construcció d’un nou orgue que situa-
ria el monestir en el mapa dels primers 
nivells musicals internacionals, ja que 
l’instrument esdevindrà un dels més 
grans d’Europa. El sentit d’aquesta ope-
ració el trobem en la dilatada tradició 
històrica montserratina i el paper de 
l’escolania, des del s. XIII, en la formació 
de destacats músics i compositors. El 
nou orgue substituirà l’actual, construït 
el 1896 i traslladat al presbiteri el 1957, 
el qual es troba en un estat ja molt dete-
riorat a causa del seu ús intensiu. De 
construcció artesanal i fet a mida, aquest 

vista actuaL de La façaNa pOsteRiOR eN 

què s’apRecia eL ReMat deL pResbiteRi 

i eL desMuNtatge ReaLitzat aL teRceR 

pis de L’absis ceNtRaL NeOROMàNic 

.d’aquesta MaNeRa, eL cONJuNt va adquiRiR 

pROpORciONs Més equiLibRades

cas peNdeNt de ResOLdRe: aquest eNORMe RestauRaNt s’ha gastat uN pRessupOst MOLt eLevat 

eN La daRReRa RestauRació eN La seva adaptació iNteRiOR. ObseRvi’s La MaNca d’iNtegRació de 

L’exteRiOR de L’edifici i L’iMpacte visuaL que aquesta geNeRa

A finals del vuitanta les circumstàncies demanaven un 
replanteig urbanístic general
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enorme dispositiu de més de 4.000 tubs 
tindrà 12,5 metres d’altura i pesarà uns 
12.000 quilos. S’ubicarà al lateral esquerre 
de la nau principal, cos que assegura una 
bona projecció acústica a tota la basílica, i 
a la vegada molt proper al cor dels monjos 
per exercir la seva funció d’acompanya-
ment. Una altra cosa és que, per a la col-
locació d’una peça d’aquesta dimensió, 
s’hagi hagut de desmuntar en aquesta 
zona pràcticament la totalitat de la 
decoració historicista realitzada a finals 
del s. XIX per l’arquitecte Villar Lozano, 
sense integrar del tot el nou element amb 
l’interior, cosa que provoca una col·lisió 
considerable fruit del xoc. 

La Fundació Abadia de Montserrat 
2025 es constituí el 4 de juliol de 1997. És 
una entitat que administra tots els ser-
veis per la continuïtat i consolidació de 
Montserrat, canalitza les ajudes econò-
miques amb mires, sobretot, a preparar la 
celebració del mil·lenni.

Alguns dels projectes realitzats en els 
primers deu anys de vida de la Fundació 
han estat: la senyalització de tot l’àmbit 
de Montserrat (muntanya i santuari); la 

remodelació del nou Museu (el nou accés, 
condicionament i climatització de les 
sales), el suport de totes les expressions 
artístiques augmentant la col·lecció a 
través de donacions i organitzant més 
exposicions; la restauració de l’edifici de 
l’escolania, la renovació d’instruments 
musicals i la promoció de concerts per 
tot el món; la digitalització d’incunables, 
restauració de manuscrits de la biblioteca 
i publicació a Google Books, a més de l’im-
puls de noves publicacions; l’organització 
de congressos i jornades universitàries; 
la il·luminació nocturna del santuari; la 
restauració dels vitralls del cambril; l’eli-
minació de barreres arquitectòniques; la 
pavimentació de les places i restauració 
dels edificis del monestir. 

Una de les qüestions pendents es troba 
a l’edifici Mirador dels Apòstols, on s’ubi-
ca el restaurant construït per Busquets el 
1976. És un gran edifici que pot albergar 
fins a 1200 persones i que, tot i no afectar 
directament el patrimoni del monestir, 
implica un potent impacte visual. La Fun-

dació Abadia de Montserrat 2025 va haver 
de realitzar recentment una costosa inter-
venció a l’interior de l’edifici per adaptar-
lo a les necessitats actuals. Encara manca 
la restauració de tot l’exterior, i convin-
dria aprofitar l’avinentesa per integrar 
l’edifici, en la mesura del possible, per 
exemple a través de l’ús de fusteries i 
acabats de pedra similars als del conjunt 

de Montserrat, intentant minorar el fort 
impacte visual que representa. 

Un altre punt a millorar és la passarel-
la de vianants d’accés al monestir l’es-
tructura metàl·lica de la qual és extrema-
dament visible des de molts dels camins 
inferiors d’arribada. En aquest cas, 
mitjançant una senzilla intervenció es 
podria integrar al paisatge a través d’una 
cortina vegetal. 

L’aspecte més crític es troba a l’edi-
fici de Nostra Senyora, acabat el 1897 
pels arquitectes Villar. L’edifici, d’estil 
historicista, comptava en el primer 
projecte amb només dues plantes, però 
desafortunadament se n’hi van afegir 
dues més. Actualment, aquest edifici està 
folrat amb una xarxa des del 2007, perquè 
presenta problemes a les quatre façanes, 
deterioraments i despreniments a les 
cornises. La rehabilitació d’aquest edifici 
ofereix diverses opcions: una d’elles seria 
la seva restauració integral; una altra 
possibilitat seria la supressió dels dos 
pisos augmentats a finals del segle XIX, 

i la realització d’un remat més suau que 
integrés l’edifici com una plataforma con-
tigua al conjunt de les places del mones-
tir; encara hi hauria un altre camí més 
radical: enderrocar l’edifici i construir al 
seu lloc un de nou, tot i que aquesta dar-
rera proposta segurament és econòmica-
ment inviable. En qualsevol cas, el debat 
segueix obert. 

Epíleg
A l’hora d’efectuar una restauració patri-
monial, convé estudiar profundament 
l’arquitectura sobre la qual s’ha d’actuar. 
És obligatori l’aprenentatge d’un curs 
idiomàtic complet, en el sentit que el pro-
blema no només resideix en el coneixe-
ment d’allò persistent, sinó que per poder 
intervenir es fa necessari analitzar i com-
prendre els mecanismes del llenguatge 
arquitectònic utilitzats en l’edifici histò-
ric. És a dir, no n’hi ha prou amb entendre 
l’idioma, sinó que també hem d’aprendre 
a parlar-lo; i per aquest motiu, com més 
coneguem l’evolució constructiva i his-
tòrica d’un edifici, molt millor podrem 
realitzar un projecte d’intervenció. ■
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Actualment segueixen els treballs d’acabat de l’espai 
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