
INVENTARI DEL CASTELL DE MONTGAT AL 28-4-1635 
 

El 28 d’abril del 1635 en Jeroni Juli practicà un inventari de tot el que hi havia a la torre de 

Montgat. 

 

“ A l’entrada de la casa:  

 Un banc de fusta amb respatllera de pi. 

 Una taula amb els seus capitells. 

Una cadira de cuir comuna amb les armes de la ciutat de Barcelona esculpides en les 

branques. 

 Tres mascles o servidors de les colobrines, o pedres que estan dalt de la torre, de bronze. 

A la sala: 

 Una taula llarga amb quatre capitells que la serven. 

 Cinc bancs de fusta de respatllera. 

 Una caixa o tabal de guerra. 

Sis mosquets amb guarniment del cap de l’escala, amb quatre forquetes i un ferro de 

forqueta amb dues alabardes. 

Amb un altre guarniment sis arcabussos 

Dos motlles de fer bales a les colobrines o pedres. 

Tres cadires de cuir comunes, usades, que estan sense les armes de la ciutat, que 

presumo que eren d’en Llanepís. 

A la cambra de baix: 

Un mig cofre amb el seu pany i clau, el qual serveix per a tenir els vestiments i tot 

l’adornament de la capella de Sant Joan, Sant Sebastià i Sant Roc de Montgat, dins el 

qual hi ha un Crist  mitjancer amb tres panys, de la capella, de llautó o bronze, l’una 

amb un Crist, Nostra enyora i Sant Joan, esculpits, i les dues amb altres dues figures 

pintades amb vidre; en el mateix cofre hi ha una casulla, estola i maniple de domàs o 

damasquet verd mostrejat folrada de bocaram o tela blava. 

Un altra casulla, estola i maniple de setí carmesí, amb caiguda de domàs de tres gruixos 

d’or. 

Un amit. 

Un davant d’altar de carmesí, amb una creu esculpida amb barres de com és guarnida la 

casulla, amb unes lletres d’or dient “Ave Maria gratia plena”, amb els seus penjants 

Quatre tovalles d’altar, unes de ginesta guarnides de serrells grans; un altra de cotonina 

mostrejada guarnida de serrells; un altra de fil de cànem, grossera, també amb serrells, i 

d’altres de cànem, mostrejades, llises, i una tovalloleta per al lavatori. 

Un calze amb patena de plata sobredaurat. 

Quatre bacines, tres de les llànties i una d’acaptar, amb dos canelobres, tot de llautó. 

Un missal gran amb els assenyaladors de registrar la missa, vermells. 

Una capsa quadrada blanca dins la qual hi ha dos corporals blancs, l’un guarnit d’unes 

puntetes d’or i l’altre amb unes puntetes blanques, amb un cobrecalze de cotonina de 

diversos colors, la qual roba de la capella te avui  Pere Matheu a casa seva de baix [Ca 

n’Alsina]. 

A la cambra de dalt: 

 Una escala de fusta. 

Una peça de metxa ja encetada. 

Un barril per a servir pólvora, amb alguna terna de lliures de pólvora, poc mes o menys. 

Al cap de la torre: 

 Dues colobrines [peces d’artilleria] o “pedres” de bronze. 

 Una vela d’assenyalar galeres quan vénen. 

A la cuina: 

 Un banc d’escon amb una gresoleta de ferro per fondre el plom per a fer bales.” 
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