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DEL BO-BO DE MONISTROL DE MONTSERRAT 

Salvador Red6 i Martí 

Poques festes a la 
Catalunya central p d e n  
comptar amb la tradició de la 
de sant Sebastib de Monistrol 
de Montserrat. Encara són 
menys, pero, les que resten 
documentades en els nostres 
arxius, municipals o 
eclesiastics. L'autor d'aquest 
article és un monistrolenc que 
ja fa temps ue per la seva 

l . , ? /  vincu ocio a a esta i al seu 
ritual, cerca informació 
historica que li permeti 
trobar-ne els origens i les 
vicissituds més enlla de les 
facils interpretacions que se 
solen transmetre per costum a 
cada oble quan hom orla 
del fohore i de les tra 8 icions 
propies. Les pagines següents 
són un darrer compendi 
dlaquest treball que combina 
I'erudició de I'historiador que 
fa recerca a I'arxiu amb el 
punt de vista afinat de la 
persona que també és en 
contacte amb la realitat que 
estudia. 



Cada any, el 20 de gener, festivi- 
tat de sant Sebastia, Monistml de 
Montserrat celebra la festa votiva en 
honor al seu patró. La festa es desen- 
volupa seguint una clara litiirgia re- 
ligiosa, tot i quel'adaptació al temps 
present hi ha incorporat també altres 
expansions m6s profanes. 

La festa incorpora els elements 
m6s caracterfstics d'aquesta mena 
de celebracions: oficis religiosos, 
cant dels goigs i pmcessó. Tot i aixf, 
l'element m6s autbcton6selBall del 
Bo-Bo. La dansa és ballada per tres 
parelles en la placa pomada del ma- 
teix nom. En alguns passatges del 
ball s'incorpora la figura del porrer, 
talment com l'antic ofici municipal 
que a Monistml afegia el d'andador 
o carter, reminisdncia d'una epoca 
histbrica. La música de la dansa 6 
d'autor anbnim. 

La primera manifestació de la 
celebracid d'aquesta dansa 6s tan 
obscura corn l'origen cert de la festa 
tal corn ens ha pervingut. És del tot 
pmbable que l'inici s'hagi d'anar a 
buscaren les aballadesn tradicionals 
que es feien a Monistrol per sant 
Pere -sota la invocació del qual esta 
l'església parroquial, i sant patró de 
la vila abans que ho fos sant Sebas- 
tia-, i per sant Jaume. patr6 de 
l'influent gremi de paraires. 

Fins ara. i amb els treballs 
d'historiografia local de que dispo- 
sem. no es pot datar l'origen del vot 
de pobleasant Sebastia. Durant molts 
anys hom el situava en les pestes del 
1654, i aixf ho explicava un opuscle 
de Joan Solemou Patris, editat a 
Manresa el 1943. L'emr de Soler- 
nou vaser de refiar-se del text signat 
pel credencer JosepBanqu6 i recollit 
en el liibre del credencer de sant 
Sebastia, sense contrastar-ho amb 
capaltra font. Aquestescrit, registrat 
en la pagina 37 del llibre i fet pmba- 
blement l'any 1850, dóna per cert 
que l'any 1654 era sant Sebastia el 
sant invocat. 

El treball de recerca en la docu- 
mentació existent a 1'Arxiu Histbric 
Municipal ha desmentit les afirma- 
cions de Solemou, ja que en les am- 
plies refekncies a les pestes del pe- 
ríode 1651-1654 els únics vots de 
poble que es van fer van ser a sant 
Felip Neri i a sant Nicolau de Tolen- 
tino. 

La primera noticia documentada 
sobre el vot de poble a sant Sebastia 
data del 17 de marc de 1574. És una 
refeencia modesta i escadussera en 
undelsllibresdelsMm~uIsIPAcords 
més malmesos de l'arxiu municipal 
i tracta de l'exist&ncia d'un ciri vo- 
tiu. 

La segona refehcia no toma a 
apaeixer fins al 2 de juny de 1591. 
També 6s un ciri votiu. Aquesta ve- 
gadal'escrit B m6s llarg i sblid i s'hi 
esmenta, tamM perprimera vegada, 
l'exist~nciad'unaimatgedesant Se- 
bastik, i l'existencia del que podia 
ser una pmcessó amb el sant: «Més 
amunt fonc proposar per dir honor 
jurat Cabriel Prar, juraren cap-de 
que Jaume Quatrebadals diu si la 
vila voldrd donar lo ciri de Sant 
Sebastid per a qut es vengui, i lo 
conseguit [...] a membria de qual se 
pinta lui Sant Sebastid de bulto s'ha 
fet en Barcelona, ipintat si sobraran 
diners, per a fer unes ames per a 
portar-lo per la vila, se faran. Puix 
que tot es fa a honra de la vila, és 
determinatsefaca ambtal, que l'obra 
de l'església lo prenga per a fer 
llumindriaper a luipreu acomodat i 
lo valor delque valdrdsefariapblis- 
saal clavaride l'abat demalgovern, 
i que ellsdonen ra6 com i amb que se 
seran distribuits». El document és 
signat per Joan Riusec, aleshores 
escrivent del Consell. Aquest docu- 
ment t6 el seu cornplement amb el 
registre en el Llibre del clavari, amb 
data de 21 de juny, on es fa constar 
que la suma aconseguida perla ven- 
da del ciri 6s de dotze lliures, quinze 
sous i sis diners. En el mateix escrit 
se'ns revela l'existencia d'uns «ad- 
ministrador~ del ciri de Sant Sebas- 
!id». 

D'aquest element consubstancial 
a qualsevol vot de poble, en tenim 
notfcia per primera vegada en un 
document delManuald' Acords amb 
data del 27 de maig de 1606. El text 
6s curt, perbmolt explfcit: «Item fonc 
determinatque lomagnífic ensalva- 
dor Sastre, jurat en lo any corrent i 
Jaume Alavedra vagen aMontserrat 
a tractaramb losenyorabat-Antoni 

Jutje- merca d'una relíquia diu vol 
lo senyor abat donar a la vila del 
gloriás Sant Sebastid, i que 
s'acceptenperpartde la vila i tractar 
del modos'haurd de tenir en lo anar 
a cercar dites relíquies*. 

Amb la documentació treballada 
fins ara, caldr?t anar fms al 19 de 
gener de 1768 per tomar a tmbar 
refeencies de la relfquia de sant Se- 
bastik. La informació apareix en un 
document sense catalogar trobat en 
l'arxiu del Jutjat de Pau. La reliquia 
forma part d'un lot, conjuntament 
amb les de sant Josep, santa Llúcia, 
sant Roc i sant Antoni de Padua. Els 
obrers del'esglésiaparroquial s'adre- 
cen a l'abat de Montserrat Plácido 
Regidor perque els doni llidncia 
aper a col.1ocar-les a ladi ta església 
parroquia1 o ses capelles». Mont- 
serrat, per m i  del seu vicari general, 
Agustín de Mora, contesta afirmati- 
vament, i després d'haver certificat 
la seva autenticitat uaprovam i loam 
les dites relíquies per a que en les 
parts seran col.bcades sepugan ve- 
nerar com a relíquies de Sants*. 

LES ORDlNAClONS DEL 1663 

L'única referencia que tenim 
d'aquestes Ordinacions és laqueens 
dóna el Llibre del credencer de sant 
Sebastia, que encara 6 escrita més 
de cent anys després -el 1797 en 
l'encapcalament del text que havia 
de regir la celebracib, i que bavia 
estat corroborada arnb anterioritat, 
el 13 de febrer de 1769, per l'abat de 
Montserrat, Plácido Regidor. 

Segons el mateixencapcalament, 
les Ordinacions del 1663 eren pro- 
ducte de la voluntat dels Adminis- 
tradors de tomar-les a «sonpristino 
estah. 

Les Ordinacions que havien de 
ser llegides abans de fer l'elecció 
dels nous adminisuadors tenien nou 
punts que abracaven aspectes reli- 
giosos, pmtocolaris, administratius i 
econbmics: 

Ir. Els tres administradors havien 
d'assistir a l'ofici de Completes «i 
missa major, i combregar en ella, 
implorant la Divina grdcia, i inter- 
cessió de Sanr Sebastidn. 

2n. En acabar l'ofici de Vespres 
del dia de sant Sebastik, els adminis- 
tradors havien de proposarenla placa 



pública -1'actual placa del Bo-B& 
els seus successors. que caiia que 
fossin «persones que ho merescan* 
i acceptades públicament. 

3r. En I'aprovació o no dels nous 
administradors només hi participen 
els administradors de l'any, el Con- 
seildclavilai elsquen'hagin format 
pan. 

4t. Els viudos i les viudes que es 
tornessin acasar durant I'any havien 
de subvenir a les despeses que gene- 
112s la festa, segons assenyaiessin els 
administradors. 

56. Cas que hi h a y 6  algun viu- 
do o viuda que no volgués pagar, es 
determina que «se li faci tres dies 
d'escallots i fum; i si en dits tres dies 
no paga se iipuga traurerpenyores 
desa caia, i vendre-lesfins siapagat 
10 que li sera tarats. 

66. Els administradors havien 
d'assegurar «una cobla de músics» 
per ais oficis religiosos i per a la 
process6 fcnt-se dallades amb rota 

decencia*. A més de les aponacions 
dels viudos i viudes. es pot recórrer 
a la bacina de l'església i, si cal. els 
administradors ~hopagaran  de ses 
bossess. 

7e. Si algun dels administradors 
escollits renuncia al c h c ,  haurh de 
pagar les despeses en qu6 pugui in- 
córrer el seu substitut. i si no vol 
assumir-les «que lo executian del 
mateix modo estd expressat per los 
viudos o viudesn. 

8e. Cap administrador podri ser- 
ho. si no hi ha una separació de dos 
anys entre pedode i pedode. no po- 
dcnt escollir el pare al fiil. ni entre 
gcrmans. 

96. En el mateix acte d'elecció 
d'administradors i d'establiment de 
les taxes, s'escollira el credencer. el 
qual haura de portar el Uibre de 
l'administració de la festa. El cre- 
dcnccr de sant Sebastia haurh hagut 
de scr antenorment credcncer de 
1'Ajuntament. 

EL LIBRE DHS 
ADMINISTRADORS DE SANT 
SEBASTIA DE MONISTROL 

Aquesta imponantfssima font 
documental q u e  arrenca de I'any 
1798 i que encara 6s obena. ja que en 
ella s'escnu l'acta de l'assemblea 
anual de 1'Associacióde SantSebas- 
tia. amb les incidencies de la festa i 
els noms dels administradors i els 
balladors i el porrer- 6s l'única que 
ens permct seguir pas a pas la cele- 
bració de la festa de sant Sebastia 
fins als nostres dies. Sembla que 6s 
lacontinuació d'un altre llibre «aon 
s'escriuen los administradors, i no- 
tan les taresdeterminadesperpagar, 
als viudos o viudes que conrrauen 
matrimonin i que els administradors 
escollits el 1797 per servir I'any a 
sobre, considcrant que era umoli 
derrui'tper sa antiguitat», van ana- 
conar. 

Gracies a aquest llibre sabem de 

Benedicció de I'altor de la capdlo dedicda Rdiquiari de rant Sebarti6 
o lani Sebarti6 pd cardenal Jubany. que esvenero a Monishol de Montwrol. 
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I'existkncia, l'any 1801, d'un «pa- 
ve116 per lo Gloriós Sant Sebatid» i 
de la donació feta per «un devot» 
d'una copela amb dues claus que 
havien de ser guardades pels admi- 
nistrador~ primer i scgon «i estos no 
lo podran deixar a ningú ni a altre 
sanh. 

L'adveniment de la G u e m  del 
Francks I'any 1808 ocasiona una 
rupturade set anys-ignorem si total- 
ment o parcialment-. i en el Llibre 
dels Administradors el salt cronolb- 
gic 6s de set anys. Sembla que la 
festa es repr&n amb tota normalitat 
I'any 1815. 

Les dificultats econbmiques que 
van sacsejar la dkcada dels vint de la 
ccntúria passada tenen el seu reflex, 
també. en la celcbració de la festa. 
I'any 1821 s'indulta «los viudos i 
viudes s'han casat en lo present any 
[...]perser mal any». El 1824 toma 
a passar el mateix. 

L'acta escrita el 20 de gener de 
1831 16 un relleu especial. 6s la pn- 
mera on veiem escrita la rclació 
d'Abai. Prior i Batlle, lligats als ad- 
ministradors, carrecs honorífics que 
encara perviuen i amb els quals es 
designa rcspectivament una parella 
de casais, una de solters i una segona 
de casats. 

La tercera yerracarlina afectael 
desenvolupament normal de la festa: 
segonsuna «notad'observan$a>~ del 
20 de gencr de 1874 es va acordar de 
celebrar només ofici solemne i pro- 
cessó «en obsequi al gloriós Sant 
Sebastid, encarregant-se dits admi- 
nistrador~ de fer festa en 1874 amb 
les mateixes solemnitats que antes». 

L'any 1888 marca la fi d'una 
etapa en que la provisi6 econbmica 
era assegurada basicament per 
I'aponació dels administradors. La 
cnsi econbmica obliga a indultar els 
viudos i les viudes que es tomavcn a 
casar, i la prolongació de I'estat de 
les coses provoca la dimissió fins i 
tot delesclassesdirigents.integmts 
principals de les temes d'adminis- 
tradors. 

Davant la possibilitat clara que 
pogués desaparEixer la celcbració 
del vol del poble a sant Sebastii per 

Senywo de rant Sebusti6 donada per Nicol65 d ' O r i n o  i Rorcr. 

manca de possibilitats econbmiques 
i de gcnt que l'organitzés, el 6 dc 
gener de 1889 el batlle. Josep Jancr 
i Pla.vaconvocarunasessi6cxlnor- 
dinana de 1'Ajuntament per decidir 
la conititució d'una associació que 
tingués cura de la festa. L'endcma. 7 
degcner,sesignBI'actadeconstitució 
amb I'aval del mateix Ajuntament i 
amb la signamra de quaranta veins 
fundadors. El 13 de generes feia la 
primera elccció de junta que scrin 
presidida per Miquel Riera. La pre- 
sidtncia honorfrica es va donar 
conjuntament a I'alcaldc i al rector. 
Aqucsia presidencia d'honorcncara 
6s ostcntada avui. 

L'acta del dia 20 dc gcncr rcco- 

ncix que la cclcbració de la festa en 
aquesta nova ciapa cs f6u «amb tota 
la solemnitat que veniafent-se en los 
anysanteriors i confiantajudantDéu 
quedard asseguradapermolts altres 
veniders la celehracióde ditafesta~. 
L'any 1897 els socis de I'Associaci6 
dcSantScbasti3ja crcnnoranta-cinc. 

LA FESTA DE SANT SEBASTIA EN 
EL SEGLE XX 

Pel quecs d c s p ~ n  de les actes del 
Llihre dels Administradors, el pri- 
mer quan dc scglc va estar marca1 
per I'abstncia d'esdcvenimcnts a 
considcrar, Uevat del fe1 que a panir 
del 30dcgcncrdc 1922 els balladors 



tomen a ser designats amb els car- 
recs representatius d'Abat. Batlle i 
Prior. 

Ésa partir de I'any 1932 quan les 
vicissituds histbnques impnmeixen 
novctats en la festa. En l'acta de 20 
de gener, signada pel credenccr Jo- 
sep Puig es llegeix que «En aquest 
any per circmtdncies polítiques 
no ha estat perm2s celebrar la pro- 
cessd tradicional, i l' Associacid junr 
amb els administradors han decidir 
que no fos ballar tampoc el Bo-Bo 
per considerar que era una festa 
popular indivisible. S'ha celebrat 

amb rota solemnitat l'ofici i la pro- 
cessb per l'interior de l'església». 

Enelsanys 1933i 1934,l'estatde 
coses no havia vanat: Naquest any 
continuen lesmteiresdificultatsque 
l'anypassat i la festa se celebra amb 
la mateixa forman. 

Aman de les eleccions del 1934 i 
amb I'establiment del «bienni ne- 
gren, la situació politica a l'ajunta- 
ment monistrolenc toma a ser lavo- 
rable a les manifcstacions religioses 
públiques i aixies poden celebrar les 
festes del 1935 i del 1936, un cop 
«salvades les dificultats que priva- 

ven de celebrarla festa de la manera 
que era tradicional». 

L'any 1936 vei6. encara. la cele- 
bració de la diada de sant Sebastii. 
El desgavell posterior, la revolta 
feixista i la prepondeiancia anar- 
quista en la vida local obnria un 
partntesi de tres anys. 

Amb I'acabament de la confron- 
tació bt?l.lica es toma a recuperar la 
festa. El 1940jaes van escollirnous 
balladors pera la dansa del Bo-Bo. 
En el liibre del Credencer hi ha l'ac- 
ta corresponent. signada i escrita en 
catala per Josep Puig. 6s tot un testi- 
moni del moment: «Transcorreguts 
els R e S ~ n y ~ d a r r e r ~ , ~ 0 ~ 2 ~ e e [ n o ~ t r e  
poble a la  infamia despdtica de 
l'opressid atea i revoluciondria, 
tornem a veure'ns afavorits per la 
pau, amb circwnstdncies avantarjo- 
ses per a la nostra tradicionalfesra. 
Amb la consegüent gratitud al Cah- 
di11 heroic que ha menat eis parsos 
de la nostra Pdtria, podem anotar, 
joisos i ambplena satisfacci6,que el 
present any 1940 s'ha celebrar la 
festa del Sant Mdrtir amb el relleu 
que mereixia desprb d'aquests 
temps d'esclavitud. La voluntat ca- 
tdlica i tradicional del poble s'ha 
manifestat amb un esclar d'entu- 
siasme. honorant Sant Sebastid, Pa- 
tr6 d'aquesta vila». 

A causa de I'estat min6s de la 
placa del Bo-Bo. afectada pels bom- 
bardeigs. el ball del Bo-Bo no es va 
poder fer a la placa pomada fins a 
I'any 1948. Mentrestantes ballava a 
la placa de la Font Gran. 

Uns nous estaiuts 
La caducitat de les antigues ordi- 

nacions obliga l'Associaci6 a plan- 
tejar-se la promulgació d'uns nous 
estatuts. A tal efecte, el 26de dcsem- 
bre de 1950cs nomeniuna comissió 
formada perJaume Serch, Dom&ncc 
Gordi i Joan Subirana pera la seva 
elaboració. Aquests estatuls. amb 
vint apanats, i redactats en catali, no 
van tenir mai un caricter oficial. ni 
van ser prescntats al Govem Civil 
pera la seva aprovació. L'Associació 
se'ls feia scus el dia 26 dedesembre 
de 1952. 

L'any 1965, i davantl'absentisme 
dels administradors. que s'escollicn 

Rodolini que weixen p r  ercollir elr balladorr del ball del 50.00 d'entre C ~ S  membres de l'Associaci6 
i t a m k  ds adrninirhadorr de la Junto. de Sant Sebastih, i que haviaponat la 
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festaaunaimpomt apatia, s'aprova 
de crear la figura del secretan perpe- 
tu. Aquest nomenament va recaure 
en Josep Puig i Ribas. queja havia 
fet amb anteriontat les hincions de 
credencer. 

Amb la dkcada dels 80, la festa 
experimenta una revitalització im- 
ponant. El 1982, I'arquebisbe de 
Barcelona, Narcfs Jubany.va beneir 
I'altardedicat a san1 Sebastia en una 
delescapelles lateraisdelaparrbquia 
de San1 Pcrc. El 1984. se celebra el 
centenari de la senyera de l'entitat, 
donada per Josep Nicolas d'Olzina i 
Riusec. 

La figura del secretan peipetu es 
perllongh fins al 1985. Lajuntad'ad- 
ministradors escollida peral triemi 
segücnt va emprendre la rcnovació 
total del sistcma jurldic de l'entitat, 
va elaborar uns estatuts nous, els va 
legalitzar i va obrir la resta a les 
doncs. Els nous estatuts, que s6n els 
vigents,vanserinscritsenel Registre 
d'entitats jurídiques i de dret de la 
Generalitat el 2 de julio1 de 1987. 

Hem dit que la festa es va obrir a 
les dones. Ho explicarcm. Fins ales- 

hores, I'elemcnt fcmenf estava ex- 
clbs dcls actes més carismatics de la 
festa. Nopodien sersocis del'entitat 
i per tant tampoc no podien ser-ne 
administradors. ni balladorsdemotu 
proprio. ni podicn participar a la 
processó, on només anaven els ho- 
mes. 

Ara les dones poden ser sbcies 
amb tots els drcts, i poden ostentar 
tots els chrrccs reseivats als asso- 
ciats. Tampoc no tcnen cap rcstric- 
ci6 per anar a la processó. La cul- 
minació d'aquesta obra renovadora 
va ser I'edició d'una gravació que 
recull tola la pan sonora de la festa i 
una simfonia que s'hi inspira, obra 
del mestre Agustf Cohf i Grau i titu- 
lada Festa a Monistrol, sant Sebas- 
tia. que va serestrenada perprimera 
vegada en públic el 13 de desembre 
del 1987 a l'església parroquial. 

Els anlfexs dcls canvis van ser 
Tomas Biarnés, Salvador Redó, 
Manel Doñate, Antoni Estatuet, 
Manel Grima, Miquel Sancristbfol i 
Joan Baptista Subirana, que intcgra- 
ven la junta. 

EL BALL DEL BO-BO 

L'ongen d'aquesta dansa 6s in- 
cert. Ja s'ha dit al comencament 
d'aquest anicle que 6s molt probable 
que sigui hereva de les «balladesw 
quees feienambmotiud'altrescele- 
bracions patronfmiques. L'actual 
música 6s un arranjament fe1 l'any 
1971 per Euscbi Ponsa, que li dona 
un ritme rnés viu. 

La dansa completa dura pmp 
d'una hora. La ballen tres parelles i 
el p o m r  de san1 Sebastia. Totes les 
figures dcl ball es repeteixen tres 
vegades al voltant de la placa del 
Bo-Bo lleva1 de la sardana. 

Comenca amb la presentació de 
les trcs dones a carrec del poner. A 
continuació cada parella, entrellaca- 
des les mans, fa la seva presentació 
individual. DcsprCs lcs parelles re- 
parteixen els dons del Sant als pre- 
scnts ambunvaivé ríimicdels bracos 
i amb una volta per sobre seguint la 
cadencia de la música. Finalmentles 
trcs parelles ballen una sardana sal- 
tada, com a signe d'alegria prr la 
intcrcessió del Sant en favor de la 

hall del &-h. Prermlació de les he% domes amb 4 porrw 

D r r r v s n r  1 9 9 1  - D o r r i i ~  - 13 



Pordla de ~ o l t w ~  d d  ball del Bc-00. Porello de caiatr del ball del Bo-Bo. 

vila. Tot aixb es repeteix també tres 
vegades. 

Entre la segona i la tercera repe- 
tici6 el credencerllegeix en veu alta, 
i posaarefertndum delspresents,els 
noms dels tres balladors per a I'any 
següent. Desprks de cada nom el 
credenccr pregunta si 6 bo, i els 
presenis responen bo. D'aquest joc 
de pregunta i resposta pren el nom la 
dansadel Bo-Bo. Si a lyndels  balla- 
dors no íos considera1 idoni es rcs- 
pondna: pega. Aquesta 6s una situa- 
ci6 que. si m 6  no modemament, no 
s'ha donat mai. 

Cal tenir present que els balla- 
dors s6n escollits per soneig entre 

cls socis que expressen la seva vo- 
luntat de ser-ne. Aquest soncig es fa 
la diada de Sant Esteve a I'Ajun- 
tament en el marc de I'assemblca 
ordinariade socis. El sistemaemprat 
encara fa servir els antics rodolins 
amb un número. És escollit el nom 
que coincideix amb el número cor- 
responent de soci, que pdviamcnt 
s'hauran separar de la resta de rodo- 
lins dels socis no balladors. 

Els escolliis no bailaran en la 
festa immcdiata sin6 en la de I'alire 
any. de manera que els escolliL~ el 
dia de Sant Esteve del 1991. no ba- 
llaran el 20 de gener del 1992, sin6 
per San1 Sebastia del 1993. 
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