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Rectoria de Sant Esteve de Múnter

Descripció
L'Arxiu Parroquial de Sant Esteve de Múnter es conserva a les dependències de l'Arxiu
Episcopal de Vic, depenent del bisbat de Vic. Es conserven 67 unitats documentals en
paper, volum i lligall, amb una cronologia que va del 1300 al 1960 del segle XX, essent la
majoria de documentació d'època moderna i contemporània. Aquest registre ha estat
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elaborat a partir de la descripció del catàleg dels fons de la secció d'arxius parroquials,
monàstics, corporatius i privats fet per Miquel S. Gros, Josep Mª Masnou i Ramon Ordeig.
Cal assenyalar que és un registre elaborat a partir de la descripció del catàleg antic i que es
troba pendent de revisió. La classificació de l'Arxiu és la que segueix: Llibres sacramentals:
Baptismes documentats entre 1552-1885. 3 unitats documentals; paper; volum.
Confirmacions enregistrades entre 1598-1726. 1 unitat; paper; volum. Matrimonis realitzats
a l'església parroquial de Múnter entre el 1565 i el 1906. 5 unitat documental; paper; volum.
Defuncions entre 1750 i 1910 en 2 unitats documentals. Les celebracions i aniversaris entre
1753 i 1878 en 2 unitats. L'administració de l'obra entre 1687 i 1845, en 3 unitats; Les
nombroses visites pastorals entre 1687 i 1668 en 2 unitats paper. Les diverses Consuetes
del segle XVII: 1599 (Llevadors de rendes, censals, capbreus parroquials, consueta). 1
unitat documental; paper; volum. La documentació referent a Comptes i factures, entre
1501-1909, i conservades en una 4 unitat documental; paper; volum. Com també un
inventari parroquial del 1801. Llevadors de rendes apuntats entre 1601 i 1900. 3 unitats
documentals; paper; volum i lligall. Les fundacions i causes pies del 1588 al 1820 organitzat
en 2 unitats documentals. La correspondència del 1806 al 1871 en 1 unitat documental. La
documentació de diverses confraries: La del Roser, la de Nostra Senyora de la Candela i la
de Sant Isidre entre 1592 i 1816 en 4 unitats documentals. La de Nostra Senyora de la
Candela en tres unitats documentals més. Documents associats a l'administració vària
notarial i datats d'entre el 1601 a 1900 en 2 unitats documentals; paper; volum. Els manuals
notarials de 1332 a 1662 en 11 unitats documentals. Els diversos capítols matrimonials de
1337-1807, organitzats en 2 unitats documentals; paper; volum i lligall. Els testaments
documentats entre 1337-1943. 7 unitats documentals; paper; volum i lligall. Actes notarials
del 1366 al 1736 en una unitat documental; paper; lligall. Un altre bloc de Registre de
documents del 1701 al 1800 en una altra unitat documental; així com la Vària Notarial de
1737 a 1824 en dos unitats documentals. I pergamins del 1300 al 1608.
Observacions:
D'acord amb l'article 19 "Patrimoni documental" de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807, 11.10.1993) els documents amb més de
quaranta anys d'antiguitat formen part del patrimoni documental de Catalunya i han de ser
produïts o rebuts, en l'exercici de llurs funcions, per persones jurídiques de caràcter privat
que desenvolupen llur activitat a Catalunya. Els documents de més de 100 anys produïts o
rebuts per una persona física també formen part del patrimoni documental català.

Història
L'arxiu paroquial de Sant Esteve de Múnter és fruit de la documentació recollida de l'església
parroquial que porta el mateix nom. En origen el conjunt es va formar a la zona de Múnter,
pronunciada com a Munta, apareix documentat al 929 com a villa de Montari, i en altres
documents com a Motabri. S'estén per la Plana entre Tona i Malla i arriba fins a dalt de la serra,
a l'indret de Cal Ros de Múnter. En aquest petit terme, originat en una vila rural, fou erigit abans
del 929 una església dedicada a Sant Esteve, i en un petit pujol s'alçà un castell que esdevingué
el centre jurisdiccional del terme. Aquests, a mitjan segle XIII eren de Bernat de Riera, ciutadà de
Vic, i després passaren als Montcada i a partir del 1293, a la família Brull. Per successió familiar,
al segle XV, passaren als Alta-riba de Riudeperes i als seus descendents, nomenats comtes de
Múnter al 1698. Actualment, encara té aquest títol la família marquesal dels Sentmenat. Múnter
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fou sempre un terme petit que comptava amb dotze famílies l'any 1370, 11 famílies el 1553 i 14
al 1782, cens que manté fins als anys 80 del segle XX. L'església de Sant Esteve de Múnter fou
renovada al segle XII i transformada, amb elements barrocs, al segle XVII. Té encara l'absis
romànic ben conservat i també una bona part dels murs de la nau i la base del campanar. Del
castell situat sobre el mas del Castellar, resten alguns paraments del segle XIII. Entre els masos
més antics d'aquesta zona hi ha el de Matavaques, la Fàbrega, el Vilar, el Camp i Comelles.
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