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als va fer, dissabte al
vespre, un gran salt al
passat per rememo-
rar la jornada en què

la vescomtessa de Cardona, amb
el suport dels veïns, va evitar que
el seu castell passés a ser propie-
tat del bisbat de Vic. Un salt d’e-
xactament mil anys.

L’església de les Torres de Fals va
quedar petita per reviure la cita,
que va tenir un públic perfecta-
ment guarnit per a l’ocasió amb tú-
niques medievals. Tots anaven i es-
taven preparats per veure la re-
presentació teatral de l’Associació
Cultural Recreativa de Fals, acte
central de les activitats comme-

moratives del mil·lenari del judi-
ci per les Torres. 

El plet de l’any 1013, documen-
tat en un pergamí trobat recent-
ment a l’arxiu privat dels ducs de
Cardona, va enfrontar, d’una ban-
da, la vescomtessa Engonça de
Cardona i, per l’altra, l’aleshores
bisbe Borrell de Vic. Feia tres anys
que el vescomte Ramon de Car-
dona, propietari del castell, i el seu
germà, llavors bisbe, havien mort
en combat amb els sarraïns. El nou
bisbe reclamava la propietat del
castell perquè, segons ell, el seu an-
tecessor indicava en el seu testa-

ment que totes les seves propietats
eren per a l’Església.

La disputa, presidida pel jutge
David de Guifré, el comte Ramon
de Barcelona i la comtessa Er-
messenda,  va acabar amb la vic-
tòria de la vescomtessa de Cardo-
na, que va assegurar que el seu so-
gre havia deixat la propietat ex-
clusivament al seu marit. A més a
més, amb el suport d’alguns veïns
de Fals entre els quals hi havia
Bonfill de Fals, nomenat mar-

messor de Fals pel vescomte de
Cardona, va argumentar que n’ha-
vien tingut la propietat durant
més de trenta anys. Al jutge no li va
quedar més remei que resoldre la
disputa a favor de la comtessa.

Una dansa medieval, entre con-
feti, va posar el punt final a l’obra,
que es va cloure amb el bisbe de
Vic acceptant la invitació de la
comtessa a assistir al sopar me-
dieval que es va fer posteriorment
a l’exterior de les Torres i que va te-

nir l’assistència de bona part del
públic -més de 150 persones-,
molts dels quals encara guarnits
amb les túniques. S’hi va sumar l’a-
menització del grup de teatre i
dansa medieval Ben Grillats. 

Els actes commemoratius del
mil·lenari del judici, que es van ini-
ciar el 29 de juny amb una confe-
rència impartida per l’historiador
que va trobar el pergamí, Francesc
Rodríguez Bernal, es perllongaran
fins al novembre.       
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Crònica

Fals guanya de
nou el seu «castell» 
al bisbat de Vic

L’església de les Torres acull la representació
del judici que es va celebrar ara fa mil anys


La representació del judici entre la vescomtessa de Cardona i el bisbe de Vic pel castell de Fals
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La plaça de la Font Gran va que-
dar petita en l’estrena del mun-
tatge Fama, el musical, que, amb
més d’un miler d’espectadors, s’ha
convertit en la proposta amb més
participació de la festa major d’es-
tiu, celebrada entre dijous i ahir a
Monistrol de Montserrat. 

L’espectacle, produït per l’A-
juntament a partir del treball d’ar-
tistes i entitats locals, ha estat una
de les dues grans novetats del
programa d’enguany, conjunta-
ment amb la nova gimcana, Ca-
uaigua, que va tenir lloc ahir a la
tarda a la urbanització de la Bata-
nera. Les celebracions es van tan-
car al vespre amb la tradicional
Pernilada, el sopar popular a la
fresca, que va tornar a convertir la
plaça de la Font Gran en punt de
trobada de tots els vilatans.

La massiva afluència d’espec-
tadors a l’estrena del musical
Fama, divendres,  va esvair tots els
dubtes a l’entorn de l’acceptació
que podria arribar a tenir un pro-
jecte elaborat a casa. La imatge que
oferia la plaça  i l’entusiasme amb

què el públic va aplaudir les in-
tervencions dels artistes, sobretot
dels actors amateurs locals, va
deixar molt bona sensació entre els
seus protagonistes i el públic. Al fi-
nal de la funció, amb tot el  públic
aplaudint dempeus, el regidor de
Cultura, Oriol Puig, va elogiar l’es-
forç «totalment voluntari» fet els
darrers mesos, així com els resul-
tats de l’espectacle. Damunt de l’es-
cenari, l’elenc de 15 actors i 13 ba-
llarins va rebre el reconeixement
de l’Ajuntament, que els va entre-
gar un ram de flors a cadascun. En
nom del grup, el monistrolenc

Pepo Flores, principal impulsor, va
agrair «l’entusiasme amb què ha
respost el poble» a la proposta.

La segona novetat d’aquesta
festa major ha consistit a conver-
tir el correaigua en una gimcana.
Ahir a la tarda, més de dues-cen-
tes persones, entre menuts i adults,
van esquivar les elevades tempe-
ratures superant-ne les proves i re-
mullant-se amb les mànegues d’ai-
gua i d’escuma que l’ADF de Mo-
nistrol va fer funcionar a tort i a dret
a la pista poliesportiva de la Bata-
nera. L’organització va anar a càr-
rec del Cau la Bestorre.
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La festa major d’estiu ha
incorporat amb èxit la proposta
escènica i un correaigua
amb format de gimcana



Més de mil persones veuen l’estrena
de «Fama» a Monistrol de Montserrat 

Un moment del muntatge «Fama, el musical», plat fort de la festa 
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Més de 150 persones van
assistir al sopar medieval 
que es va celebrar després
de la funció a l’exterior 

Associació
de Comerciants
Sobrerroca - Plaça Major
Sant Miquel i Voltants


