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Localització  
 
Monistrol de Montserrat és un municipi de la comarca del Bages, situat a la falda de Montserrat. 
El riu Llobregat passa pel bell mig de la població. Limita al nord amb el municipi de Castellbell i 
el Vilar, a l’est amb Vacarisses (Vallés Occidental), als Sud amb Esparreguera i amb el Bruc 
(Anoia). A l’oest, confronta amb Marganell. La Capella de Sant Antolí està situada als afores del 
nucli urbà, damunt la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat.  
 
 
Datació 
 
Segle XV  (1490-1498) 
 
 
Estil arquitectònic 
 
Gòtic 
 



Descripció1 
 
Capella d’una sola nau amb volta de canó apuntada (avui ensorrada), amb un presbiteri 
rectangular a llevant. La façana s’obre a ponent i presenta una porta amb arc de mig punt 
adovellat, rematat per una cornisa. Per sobre de la porta una petita finestra d’arc de mig punt. 
La façana està coronada per un campanar d’espadanya o cadireta.  
 
A la clau de l’arc d’entrada hi ha l’escut amb les armes de la família Vilaragut: tres faixes de color 
vermell sobre camp daurat.        
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Història 
 
La capella de Sant Antolí és una mostra més de les moltes ermites que sorgiren en els camins 
d’accés al monestir de Montserrat a partir del segle IX, tot i que podien ser anteriors. 
 
Les advocacions antigues de les ermites de Montserrat són cinc: Santa Cecília i Sant Iscle a la 
part alta, Sant Pere i Sant Martí a la part baixa, i Santa Cecília.  
 
Actualment l’únic vestigi que hi ha per saber com eren aquelles és l’ermita de Sant Iscle i els 
historiadors suposen que totes serien semblants. En ser de mides reduïdes es considera que 
eren de fet petites cel·les habitades per un eremita2.  
 
Aquestes ermites depenien d’un monestir o d’una seu episcopal3 .  
 

                                                           
1 Generalitat de Catalunya. Direcció general del Patrimoni Artístic i Arquitectònic. Dins 

http://extranet.cultura.gencat.cat/egipci [Consulta 23-3-2020]. 
2Batlle i Costa, Josep i Balañà i Abadia, Pere. Wadi Waquid, enclave musulmán en la pre-Cataluña (el origen remoto 
de Monistrol de Montserrat), [s.l.] : Anaquel de estudios árabes, nº 13, 2002, p.21-32.  Dins: 
http://www.monistroldemontserrat.cat/fitxers/DOCUMENTA/Documenta31.pdf 
3 Batlle i Costa, Josep i Balañà i Abadia, Pere. Wadi Waquid, enclave musulmán en la pre-Cataluña (el origen remoto 
de Monistrol de Montserrat), [s.l.] : Anaquel de estudios árabes, nº 13, 2002, p.29-30.  Dins: 
http://www.monistroldemontserrat.cat/fitxers/DOCUMENTA/Documenta31.pdf 

http://extranet.cultura.gencat.cat/egipci
http://www.monistroldemontserrat.cat/fitxers/DOCUMENTA/Documenta31.pdf
http://www.monistroldemontserrat.cat/fitxers/DOCUMENTA/Documenta31.pdf


En els documents notarials de l’any 1225 no s’esmenta cap capella de Sant Antolí, però sí en una 
escriptura de l’any 12574 per la qual es consigna un rector a Monist[r]ol per fer missa un cop 
setmanal a S. Antolín de Bacco. Tanmateix hi ha absència de restes arqueològiques que ho 
confirmin. Fins al final del segle XV, l’església és coneguda amb el nom d’ Antolín de Guacho 
(citat al llibre de les fundacions, segle XIV)5.  
 
 
 
Família Vilaragut 
 
Ramon de Vilagarut, monjo de Ripoll, fou nomenat prior de Montserrat (1334-1348) pel papa 
Joan XXII. El nou prior continuà l’obra del pont de Monistrol i es construí un palauet gòtic per al 
seu ús personal a la vila. També manà construir uns claustres al davant de l’església de 
Montserrat i una petita capella dedicada a Santa Caterina a la planta baixa del campanar. Ramon 
de Vilagarut morí víctima de la pesta negra i fou sepultat a Montserrat, a la capella de Santa 
Caterina6.  
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