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LA BUS TIA 

El Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i 
l'Obac és en bones mans 

Amb relació a l'escrit signât per Toni 

Maio -publicat al núm. 863 de Mun

tanya, a la secció «La motxilla de mun

tanya»- sobre el carni entre la coma 

d'en Vûa i Mata-rodona, la redacció de 

Muntanya / el CEC consideren! adient 

publicar el següent escrit: 

El projecte fa referencia a una pista 

forestal de servéis, on resta prohibida la 

circulado de vehlcles privats, i no a una 

carretera, contràriament al que afirma 

reiteradament el Sr, Toni Altaió, que, a 

més, n'omet la flnalitat: la millora del 

sistema de prevenció d'incendis del 

sector. En tot cas, l'execució de la pista 

respon a una nécessitât compartida i 

aprovada per unanimitat, per part del 

Conseil Coordinador Integrai per tots els 

ajuntaments del parc de Sant Llorenç. 

Hi ha unes dades objectives I molt 

contundents: l'obertura d'un tram de 

només 1.886 m de longitud permetrà 

posar en funcionament una pista 

forestal de més de 20 km entre el coli 

d'Estenalles I Mata-rodona. La cons-

trucciô de la pista, conjuntament amb 

l'arranjament dels punts d'algua, facili-

tarà la ràpida detecciô de l'inici del foc 

I réduira considérablement, al voltant 

de 45 min, el temps d'arribada dels 

mitjans d'extlnciô terrestres, aixi com 

del seu desplegament. Es pallia aixi 

un greu déficit territorial, en situar-se 

la pista al bell mig d'un àmbit continu 

de 5.000 ha de bosc que actualment 

no disposa de cap cami operatiu per a 

les tasques contra incendis. 

El cami és totalment compatible 

amb els objectius de protecciô del 

patrlmoni natural del parc. En aquest 

sentit s'ha de remarcar que aquesta 

compatibilitat l'estableix el mateix pla 

especial de protecciô des de fa gaire-

bé vint anys, i per tant no s'entén com 

pot afirmar-se el contrari. 

Malgrat tôt, el que résulta més sor-

prenent de l'escrit del Sr. Altaiô és l'a-

firmaciô segons la quai l'obertura del 

cami représenta una greu amenaça 

ecologica, deixant entendre que aques

ta «amenaça» es dériva de la tala d'uns 

2.000 arbres. En aquest cas s'ha de 

manifestar que el projecte disposa del 

corresponent estudl d'impacte ambien

tal, informat favorablement peí Depar-

tament de Medí Ambient de la Genera-

litat de Catalunya, que ha desestimat 

les al-legacions en contra que adduíen 

un impacte negatiu. 

Una interpretació ben Intencionada 

d'algunes demandes del Sr. Altaió 

com a mínim revelen un cert desco-

neixement sobre com opera a Cata

lunya el sistema de prevenció i extin-

ció d'incendls. El problema que cal 

resoldre no és la centralització o no de 

la gestió, sino la coordinado de tots 

els agents que en aquesta materia 

operen sobre el territori: ADF, volunta-

ris, agents rurals, guardes del pare, 

mossos i bombers. L'objectiu és facili

tar la máxima disponibilitat de recur

sos humans i materials que es traben 

fora de l'ámbit on es produeix un foc, 

en el mínim temps posslble per a les 

tasques d'extincló. Per aixó la Diputa

do de Barcelona i els departaments 

d'lnterior i de Medí Ambient de la 

Generalitat de Catalunya van signar, el 

maig del 2005, un conveni de coordi

nado dels respectius protocols i efec-

tius en la línia apuntada anteriorment. 

Cal que aquell qui discrepa aporti 

arguments fonamentals i solvents, 

que no es refugiï en tergiversacions 

afirmacions gratuites que, si bé 

poden escandalizar l'opinió pública, 

no ajuden a millorar els projectes ni 

les estratégies territorials. 

Martí Domènech i Montagut 

Coordinador de l'Àrea d'Espais 

Naturals 

Diputado de Barcelona 

LA BÚSTIA 

Aquesta secció vol ser un Hoc de tro-
bada entre la revista i els lectors. No es 
tracta, dones, d'un apartat dedicat a la 
correspondencia de temática general, 
sino que està réservât a les cartes que 
tractin especificament dels continguts 
de la revista i del món de la muntanya. 
Les cartes han de dur el nom, l'adreça i 
el telèfon del remitent. Per raons d'es-
pai, poden ser editades o resumides 
per la Redacció de la revista: 
Redacció de Muntanya 
CI Paradis, 10-12 - 08002 Barcelona 
Fax: 933 151 408 
revista. muntanya@cec-centre. org 
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EDITORIAL 

Montserrat, la muntanya dels cent cims 

A ixi és com la va anomenar Joan Maragall. Per la 

seva singular orografia, poèt icament . Aquest 

nùmero està dedicat a Montserrat. Fa temps que tení-

em la intenció de publicar un dossier sobre un massis 

especial, un Hoc d'interès que sempre cai divulgar. 

Montserrat reuneix aqüestes caractéristiques. 

Hem intentât, davant la bona acollida que ha tingut 

aquesta idea, de fer una visió variada de la muntanya, i 

alhora seriosa. N o hi podia faltar l'escalada, amb un 

acurat treball de David Hita - reconegut escalador-

sobre la zona nord del massis. També és interessant la 

ressenya de la primera via ferrada catalana, la Teresina, 

i eis modus que van dur Antonio G. Picazo a equipar

la. També és de gran importancia l'article de J. M. Cer

vello sobre el Montserrat subterrani, perqué per prime

ra vegada es publica la topografia més completa i actual 

de les coves del Salnitre, acabada l'any 1988 per encà-

rrec de la Generalität de Catalunya al Centre. 

Paral-lament, ens ha semblât idoni arrodonir aquest 

número amb altres aspectes no menys importants, pero 

sí més allunyats del fenomen excursionista, com ara la 

formado geológica del massis de Montserrat; i també 

amb un aspecte més cultural: Montserrat en la literatu

ra i les arts, un vessant valuós encara no prou divulgat. 

També volem fer menció del material que ens ha 

arribat generosament dels socis del Centre que, per 

raons d'espai - sempre odioses- no hi ha cabut, pero 

que publicarem sens dubte proximament. Ens refe-

rim a l'extens i excel-lent treball de Sant Puig sobre 

l'escalada a la regió dels Frares Encantats, i a la inté

ressant entrevista a un dels escaldors més representa-

tius del pais, el veterà Joan Nubiola, uns articles que 

els nostres lectors podran Uegir ben aviat, ja que 

Montserrat . . . ¡mai no s'acaba! A tots els autors, els 

agraïm la seva desinteressada col-laboració. 

La Redacció 

El Museu de Montserrat 

Tothom sap que Montserrat és un Hoc unie que 

atreu nombrosos visitants; que el prodigi geolo

gie de les sèves roques mitiques ha estât l'escenari d'ex-

traordinàries gestes de l'escalada al nostre pais, i que 

Montserrat és l'indret on hi ha l'abadia benedictina 

que ret culte a una verge bruna. El que ja no és tan 

sabut, potser, és que Montserrat posseeix un dels tré

sors més preuats: el fons d'art del Museu. 

El Museu de Montserrat és, sens dubte, un dels 

més importants de Catalunya. És ben cert que Mont

serrat va perdre gairebé tot el seu patrimoni durant la 

Guerra del Francès, però des de la restauració del 

monestir l'any 1844, el Museu ha aplegat un conjunt 

values d'objectés artistics molt diversos, gracies a les 

donacions de particulars o dels mateixos artistes. 

El Museu disposa de diverses seccions, com la 

d 'arqueologia de l 'orient biblic, impor tan t pels 

objectes arqueològics de les cultures de Mesopotà-

mia, Egipte, Xipre i Terra Santa; i la d'orfebreria, for-

mada per un conjunt d'objectés liturgies dels segles 

XV al XX. També disposa d 'una de les millors col-lec-

cions de pintures dels segles XIII al XVIII, amb obres 

com el famós Sant Jeroni, de Caravaggio, i de pintu

ra i escultura modernes, amb obres d'artistes catalans 

i d'arreu de mitjan segle XIX a mitjan segle XX: Mir, 

Rusinol, Casas, Nonell, Miro, Picasso, Dali, etc. 

L'edifici, fet per Josep Puig i Cadafalch, i récem

ment reformat i ampliat a carrée de l'arquitecte Arcadi 

Pia, és també una véritable obra d'art. Certament, hi 

ha pocs indrets del mon que posseeixin un conjunt de 

recursos tan complet i escaient, per la naturalesa 

imponent, Fespiritualitat, la musica i les arts. 

El Centre Excursionista de Catalunya, per l'arrela-

ment cultural, patriòtic i esportiu vers Montserrat , 

una muntanya que, a més, forma part de l'cscut de 

l'entitat des de la seva fundado el 1876, s'honora de 

ser membre de la F u n d a d o Abadía de Montserrat 

2025 , i també de publicar i divulgar una col-leccio de 

guies de muntanya a carree de l'éditorial de l'abadia. 

Josep Manel Puente 

Président del CEC 

Enfilat dalt de l'agulla de la 
paret de Santa Cecilia, a la 
recerca d'una imatge del ves
sant nord de Montserrat, men-
tre esperava el seu tom per fer 
l'espectacular räpel, i eis Com
panys anaven desapareixent 
per la panxa de la paret, el 
fotögraf Roger Rovira va trabar 
aquesta perspectiva. La imat
ge és molt dinámica: I'excur
sionista en primer pía s'en-
fronta amb les muntanyes 
rocoses de la llunyania. 

Camera: Nikon F-90X 
Óptica: Sigma 70-200 mm, 
1:2,8 APO HSM 
Pel-lícula: Fujichrome Provia 
100 ASA 

Roger Rovira és un colabora
dor habitual de Muntanya. 
Especialitzat en fotografía tec-
nicocientífica, la seva passió 
és la naturalesa, tema amb el 
qual ha guanyat diversos pre-
mis, i les seves fotos han estat 
publicades en revistes com 
Pirineos o Subterránea. 

Sant Jeroni, 

de Caravaggio, és 

una de les obres més 

admirades del Museu 

de Montserrat 
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Montserrat 
terreny d'aventura a l'ombra 
A u t o r : David Hita 

D i b u i x o s : A r m a n d Bal lart 

El vessant nord de Montserrat és el reflex 

fidel de Pevolució de l'escalada a Catalunya. 

Un punt de referència ineludible per conèixer 

i gaudir d'unes ascensions impressionants 

envoltades d'un entorn unie. 

E l nord de Montse r ra t és format per una 

extensa i variada muralla (compresa entre el 

Cavali Bernât i el coli de la Portella), on les 

omnipo ten t s forces creadores de la natura sembla 

que s'hagin aliat amb la il-limitada imaginado dels 

escaladors. Sostres, dièdres, fissures i xemeneies es 

barregen amb monol í t iques plaques i vermelloses 

zones desplomades; tot un délit per satisfer les aspi-

racions alpinístiques dels més exigents. 

Els pioners escaladors montserratins —a la década 

de 1 9 2 0 - ja somiaven amb aquells esferéídors abis

mes abocats al nord, els quals trobaven infranqueja-

bles i fora del seu abast. En poc temps, i a m b la 

millora dels materials emprats i les técniques adquiri-

des per l'experiència, allò que semblava impossible es 

va anar convertint, a poc a poc, en realitat. Aixi, des 

de finals dels anys quaranta i al llarg dels cinquanta, 
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ESCALADA CLÀSSICA 

nord 
van anar caient, una darrere l'altra, totes les grans 

parets montserratines, tôt perdent laureola d'inex-

pugnabi- l i ta t que havien t ingut fins aleshores. La 

década de 1960 va ser un petit parèntesi en l'evolu-

ció de l'escalada, ja que havia quedat estancada, en 

gran manera per la poca empenta dels escaladors; així 

que els pocs itineraris oberts fins aquells moments 

quedaren impregnats de misteri i desconeixement. 

Els inicis dels setanta porten aires nous a l'atmosfera 

montserratina; apareixen nous materials, noves ten-

dències i —més important encara— noves mentalitats 

que canvien radicalment la manera d'afrontar i viure 

les grans parets. L'obertura de nous itineraris es dis

para, i no es deixa cap tros de paret sense explorar; i 

es repeteixen també amb més freqüéncia totes aque-

lles vies antigües pràcticament oblidades. 

En poc més de cinquanta anys, hem passât de la 

inaccessibilitat a la massificació, de vies mítiques que 

recorrien panys impossibles a una saturado d'aqües

tes mateixes vies; i encara que sembli mentida, cada 

any s'hi obren més itineraris: només al vessant nord 

ja hem passât dels 400. Entre tots aquests hi ha els 

que concentren la majoria de repeticions, per la 

bellesa, l 'equipament i el prestigi que teñen; son les 

anomenades vies classiques, en les quais és habituai de 

veure-hi alguna cordada penjada. 

Arribats a aquest punt , podríem parlar d'aquestes 

vies i oferir un Uistat de les més recomanables; perô 

no ho farem, ja que son les que habitualment surten 

a totes les revistes i és molt fácil de trobar-ne infor

m a d o , ja sigui en guies d'escalada o per mitjà d 'In

ternet. En el seu Hoc, anirem a conèixer uns altres 

tipus de vies; més salvatges, menys conegudes, pero 

no per aixô menys atractives; en les quais de ben 

segur no haurem de patir per trobar altres cordades 

al davant. Si us agrada l'aventura i les emocions des-

conegudes, i no teniu res en contra de la roca dub-

tosa, les vies seleccionades a con t inuado ompliran 

tots els vostres desigs, i us traslladaran a viure 

moments inoblidables; no en va, son portadores de 

sensacions diverses, i sobretot no n'hi haurà cap que 

us deixi indiferents. 

La majoria d'itineraris 

que us presentem es 

desenvolupen sobre 

terreny d'aventura; 

demanen una certa 

experiencia i solvencia 

ais escaladors que les 

vulguin afrontar. Tot 

i així, hi ha molts nivells 

de dificultat: s'hi poden 

trobar vies forca exigents 

i d'altres bastant més 

assequibles. La selecció 

de les diverses rutes 

esta pensada per donar 

a conéixer el maxim 

nombre de zones 

del vessant nord, i en 

poques ocasions s'hi 

inclou més d'un itinerari 

de la mateixa paret. 
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S A B A D E L L 

Caval i Bernât 

A p r o x i m a c i ó : des del refugi de Santa 

Cecilia, prenem el cami' de l'Arrel en direc-

ció al monestir (marques de GR) . Un cop 

passem la paret dels Diables, davant de la 

cara nord del Cavali, agafem una canal poc 

marcada que ens deixa al seu peu. Encara 

hem de fer una curta grimpada d'esquerra 

a dreta per assolir una lleixa herbosa, Hoc 

on comença la via. 

I t inerar i : aquesta ruta ens permet assolir el 

cim de la roca mes emblemàtica del massis, 

tot recorrent el seu vessant més oblidat i 

desconegut: l 'ombnvola cara nord. Des dels 

primers mètres, l 'aventura està garantida. 

Cai destacar-ne un curt tram d'artificial per 

equipar al segon llarg, l'exposada cinquena 

tirada -afectada per l'incendi del 1 9 8 6 - i la 

magnifica llastra del sete llarg. La quar ta 

reunió, la fem en un arbre i la c inquena 

només te un buri . Cai portar cine claus 

variats, sis plaquetes récupérables i bagues 

per llaçar matolls. Hi ha força ambient a les 

très ultimes tirades; mentre es fan els dar-

rers mètres de la via per la Punsola-Reniu. 

D e s c e n s : en dos ràpels equipats per la 

ruta Normal (20 + 40); per davallar a con-

t inuació la canal del Cavali, en busca, 

novament, del cami de l'Arrel. 

El Cavali Bernât és la roca més emblemàtica de Montserrat. 
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ESCALADA CLÀSSICA 

G R I M E G I A STRATOS 

Mor ra l de l Caval i Escletxa dels Teixos 

A p r o x i m a c i ó : des del refugi de Santa 

Cecilia prenem el camí de l'Arrel en direc-

ció al monestir (marques de GR) . U n cop 

passem la paret dels Diables, i situats 

davant del Morral del Cavall, agafem un 

corriol poc marcat que ens por ta fins al 

peu de la via. 

I t inerar i : ascensió poc coneguda perô molt 

recomanable , que supera un monol i t ic 

pany de paret tôt resseguint una insinuant 

linia fissurada. C o m que es troba pràctica-

ment equipada —algún clau opcional—, ens 

permet de fer-la en escalada combinada 

(V+/A2) o bé, tota en lliure ( 7 a + ) . Al 

primer llarg, pot ser intéressant de fer-hi 

una reunió (ja equipada) , a falcada del 

sostre, i d'aquesta manera evitarem un mes 

que probable fregament de cordes. En con-

junt , es tracta d 'una via rápida que ens 

ofereix una escalada molt gratificant. 

Descens: primer, en un llarg ràpel de 45 m 

i, a continuació, es va a buscar de nou el 

camí de l'Arrel. 

A p r o x i m a c i ó : des del refugi de Santa 

Cecilia prenem el carni de l'Arrel en direcció 

al monestir (marques de GR) . U n cop 

passem la paret dels Diables (carbonera), ens 

enfilem per una canal dreta i poc definida 

que ens duu sense pèrdua a l'inici de la via. 

I t inerar i : escalada de categoria, incréible-

m e n t aèria i sost inguda; sens dub t e un 

preuat exponen t de l 'escalada artificial 

montser ra t ina i cita obligada per a tot 

incondicional de la muntanya. C o m que es 

desenvolupa per l'interior d 'una profunda 

cova (escletxa dels Teixos), adquireix un 

caràcter molt salvatge i ens ofereix tota una 

sèrie de passatges forca espectaculars, 

sobretot al darrer llarg, que supera un fon 

desplom sobre un buit de vertigen. 

Descens: cai caminar cap al sud, per anar a 

buscar una bona senda que, a través de la 

canal del Cavall, ens torna al carni de l'Arrel. 

La via Stratos és una escalada de categoria, molt aèria i sostinguda. 
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B A R R U F E T S H U R T A D O - C A R B O N E L L CAI N E J O S 
Paret de ls D iab les Paret de ls D iab les Ganivet deis D iab les 

Aproximado: des del refugi de Santa 

Cecilia prenem el camí de l'Arrel en direc-

ció al monest i r (marques de G R ) , fins a 

situar-nos davant mateix de la paret deis 

Diables, on t robem una característica car

bonera. D 'aquí surt un bon sender que ens 

porta fins al peu de la muralla. 

I t i n e r a r i : directa i espectacular, aquesta 

ruta ha estât injustament oblidada i molt 

poc repetida. Posse'ídora d 'un traçât clàssic, 

és una completa ascensió que de ben segur 

satisfará les aspiracions deis mes exigents. 

Excepte algún tram de roca mediocre, en 

general és bona; es troba bastant equipada 

amb burins i claus. Tot i així, cal por tar 

cinc «V» mitjanes-grosses, un universal, un 

pía, un joc de fissurers, cinc plaquetes 

recuperables i un ganxo per al tercer llarg. 

A les tirades 1, 3 , 6 i 8 t robem reunions 

opcionals no ressenyades. 

Descens: des del cim, davallem cap al sud 

fins a assolir un petit coll; baixem a la dreta i 

ens situem a la sortida de la canal deis Ave

llanen, per la quai tornem al camí de l'Arrel. 

Aproximado: és la mateixa que la de la 

ruta anterior. 

I t inera r i : preciosa via, eclipsada duran t 

molt de temps per les famoses rutes veines; 

actualment descoberta de nou per al gaudi 

deis qui busquen la bellesa inèdita sensé mes 

pretensions. Possiblement, és l 'opció mes 

ràpida i senzilla d'accedir al cim de la paret 

dels Diables. El primer llarg, el manllevem 

del CADE; el segon supera una atractiva fis

sura; el cinque recorre un fantàstic diedre 

-escalada espectacular- , i I 'últim és mes 

aconsellable de fer-lo per la dreta -esperó de 

Llucifer-, tot superant una estètica aresta de 

roca impecable. Encara que es troba pràcti-

cament equipada amb burins, claus i algún 

parabolt, és recomanable dur algún friend i 

opcionalment algún clau. 

D e s c e n s : r emuntem la fácil aresta nord 

(III), que ens deixa al cim de la paret dels 

Diables. Tot seguit, davallem cap al sud fins 

a assolir un petit coli; baixem a la dreta, i ens 

situem a la sortida de la canal deis Avella

nen, per la quai tornem al carni de l'Arrel. 

Aproximado: des del refugi de Santa 

Cecilia prenem el carni de l'Arrel en direc-

ció al monest i r (marques de G R ) , fins a 

situar-nos davant mateix del Ganivet dels 

Diables, Hoc on comença una petita sendera 

que ens porta al peu de la paret. 

I t inerar i : agradable i sostinguda, predomi-

nantment sobre terreny fissurât, és una ruta 

esplèndida de dificultats moderades. La seva 

situado, a recer de la Reina-Sánchez -gran 

clàssica del Ganivet- , l'ha convertit en una 

amagada alternativa per als bons «gurmets» 

de la muntanya. Encara que s'ha fet com

pletamene en lliure (fins a 7a), s'acostuma a 

fer en escalada combinada (V + -A2) . El ter

cer llarg consisteix en un atractiu flanqueig 

amb una delicada entrada artificial a la 

reunió (llastra expanding). Es troba semi-

equipada amb burins i algún clau, i és nec

essari portar cinc claus variats, el joc de fis

surers i una plaqueta recuperable. 

Descens: des del final de la via, encara hem 

de recorrer una esmolada i aèria aresta que 

ens porta al cim. Un ràpel curt - o una des-

grimpada opcional- ens deixa a la bretxa que 

forma el Ganivet amb la paret dels Diables. 

Ara només cal fer una travessia en busca de la 

canal dels Avellaners - n o s'ha de baixar direc-

tament- , per on tornem al camí de l'Arrel. 
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V A G A B U N D O S D E L D H A R M A M A N F R E D M A N 

Ser râ t de l Patr iarca Ser râ t de l M o r o 

A p r o x i m a c i ô : des del refugi de Santa 

Cecîlia prenem el cami de l'Arrêt en direc-

ci6 al monest i r (marques de G R ) , fins a 

creuar la canal dels Avellaners. Remuntem 

aquesta canal i arribem al peu de la via. 

I t inerar i : molt bona escalada que segueix 

una linia fissurada d 'una gran lôgica. 

L'abundant vegetaciô de l'inici i la superacio 

d 'un incômode desplom, poden induir-nos 

a una retirada prematura; perô els qui siguin 

fidels rebran una justa recompensa: unes 

verticals i aèries fissures summament recon

fortants. S'ha de vigilar una mica amb Tes

tât de la roca i, sobretot, amb el de les asse-

gurances - p o q u e s i precàries-. Només el 

darrer llarg, obert per dalt d'antic, posseeix 

un equipament acceptable. Cal portar vuit 

claus variats, un joc de friends - a m b 

numéros grossos-, algun tac i alguna pla-

queta récupérable. 

Descens: anem a buscar un coll situât a la 

banda oposada i baixem per una canal dreta 

en direcciô sud; cal parar atenciô per aban-

donar-la a l'esquerra, cap al final de la canal. 

Aleshores, ens endinsem per un terreny 

boscôs sensé traça, fins a sortir al cami que 

puja del monestir a Sant Jeroni. Des d'aqui, 

disposem de diferents opcions; la davallada 

per la canal dels Avellaners és la mes ràpida. 

A p r o x i m a c i ô : des del refugi de Santa 

Cecilia prenem el cami de l'Arrel en direc

ciô al monestir (marques de GR), i de segui

da l 'abandonem a la dreta, tot enfilant-nos 

per un marcat corriol fins a assolir el peu de 

la muralla. Ara només cal que la resseguim 

cap a la dreta per arribar a l'inici de la ruta. 

I t inerar i : és la via mes difícil de selecció; tot 

un repte per mesurar les nostres forces i 

habilitats sobre el conglomérat montserrati. 

N o en va, només ha rebut dues ascensions 

durant els 25 anys que fa que és oberta. 

Roca precària, trams herbosos i verticals, 

poques assegurances i un monolític esperó 

final son els principáis ingrédients de que 

gaudiran els mes agosarats escaladors amants 

del terreny d'aventura. Actualment, és del 

tot preferible iniciar l'escalada per l'Adolfo 

Gregorio Vidal, a causa de l 'abundant prolif-

eració d'esbarzers al voltant de l 'entrada 

originai. La vuitena reunió es fa sobre un 

arbre cremat (jcompte!). Cal dur dotze claus 

variats, dos pitons curts plans, dos ganxos, 

falques, fissurers i bagues. Es una ruta 

seriosa, només aconsellable per a escaladors 

experimentats i amb solvencia. 

D e s c e n s : hem de recórrer tot el serrât del 

Moro fins al final, per anar a buscar, a con-

tinuació, la canal de Sant Jeroni. 

Dues perspectives de la via Manfred 

Man, al serrât del Moro. 

A . 
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Aproximaciô: és la mateixa que la de la ruta 

anterior, però un cop al peu de la muralla 

haurem de resseguir-la cap a la dreta. 

I t inerar i : segueix dos évidents sistemes de 

fissures - p r o u diferenciáis-, enllaçats mit-

jançant una aèria tirada en flanqueig per 

placa - u n a mica exposât- . Els llargs infe-

riors es fan bastant en Uiure, de manera que 

l'escalada resulta sostinguda i poc equipada. 

La segona tirada presenta una variant per la 

dreta mes treballosa. Els llargs superiors 

superen un m u r monol í t ic amb l'ajuda 

d 'una marcada fissura a m b forma d'arc 

—l'escalada esdevé feixuga pel seu carácter 

combinat i perqué està poc equipada; fins i 

tot cal munta r -h i alguna de les reunions 

(R-5 i R-6). En general, és una bona via, 

que va augmentant en interés i espectacula-

ritat a mesura que anem guanyant alçada. 

Sera necessari por tar quinze claus variats 

- c inc plans, cinc universals i cinc «V»), un 

joc de friends i fissurers complets, i tres pla-

quetes recuperables. 

D e s c e n s : es po t fer en ràpel per la via 

Mas-Brullet ; o bé, es pot recorrer tot el 

serrât del M o r o fins al final, per anar a 

buscar, a con t inuac ió , la canal de Sant 

Jeroni. 

A p r o x i m a c i ô : r e m u n t e m la canal de la 

font del Llum fins a assolir el coli de Mig-

dia; revoltem el grup de les Talaies seguint 

el carni de marques grogues que es dirigeix 

cap al monestir, i l 'abandonem enfilant-nos 

per una marcada torrentera que ens deixa a 

peu de paret. La resseguim cap a l'esquerra 

i, després d'una curta baixada per una canal 

dreta, arribem a peu de via. 

I t inerar i : la seva situació, al cim mes élevât 

del massís, i el seu recorregut directe i élé

gant li atorguen un atractiu especial al qual 

és difícil resistir-se. Es troba completament 

equipada a m b espits, però son tan lluny 

que resulta d'escalada obligada amb trams 

exposats - sob re to t al segon llarg, el mes 

dur i sostingut de la via. Sera necessari por

tar vint-i-sis cintes, bàsicament per a l'arti-

ficial del tercer llarg, que s'ha arribat a apu

rar en Uiure (7b) . És un it inerari mol t 

recomanable, però cal tenir un bon nivell 

per no patir mes del compte. L'ambient és 

superb. 

D e s c e n s : seguim l'ampie carni que baixa 

cap al monest i r fins a desviar-nos cap al 

nord per la canal de Sant Jeroni (torre eléc

trica amb una marca vermella a l'inici). 

Magnífica panoràmica de la regió 

d'Agulles, on es pot veure el refugi 

Vicenç Barbé. 
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E S P E R Ó D E L A L L U M 

Talaieta d'en Barbé 

G R I S U - V A L E R A 

L'Asiàtica 

V E N I - V I D I - V I C I 

L'Escolanet 

A p r o x i m a c i ó : r e m u n t e m la canal de la 

font del L lum en direcció al coli de 

Migdia . U n a mica abans d 'arr ibar a la 

cruïlla de la font del Llum, hem d'agafar 

una évident canal a la nostra esquerra. 

Pujant per aquesta canal, amb l'ajuda d'al

gún tram équipât amb cordes, arribem al 

peu de la via. 

I t i n e r a r i : la Talaieta d 'en Barbé posseeix 

un perfil encarat al nord d 'una arrogancia 

suprema. El seu carácter salvatge, enig-

màt ic , corona t per un provocat iu c im 

punxegut i solitari, captiva i enamora totes 

les mirades, sobretot les mes sensibles. De 

les tres rutes que recorren el feréstec ves-

sant nord , l 'escollida presenta la millor 

roca i el millor equipament. Comparteix el 

darrer llarg amb la histórica via Normal , 

un al-licient afegit per recórrer-la. Encara 

que es troba equipada, anirà bé que porteu 

algun friend i un fissurer, a mes d 'algun 

clau (opcional). 

D e s c e n s : fem un ràpel de 30 m per la 

ruta Normal i, a con t inuado , ens dirigim 

cap al sud, primer en pujada i després en 

descens, fins a arribar a un bon carni (mar

ques grogues). El seguim cap a la dreta i 

assolim el coli de Migdia , i tot seguit 

davallem per la canal de la font del Llum. 

A p r o x i m a c i ó : par t im de can Macana i 

seguim les marques de G R passant pel coli 

de Guirló. A cont inuado passem per sota de 

la Cadireta fins a arribar a una marcada 

cruïlla, que abandonan tot girant a la dreta. 

A la desviació segiient anem cap a l'esquerra 

i, en pocs minuts, passem pel peu de la via. 

I t inerar i : l'evidencia i la lògica de la seva 

linia fan que to thom que passa pel carni, en 

direcció al coli de Porc, la segueixi amb la 

mirada; però en canvi, molt pocs s'han atre-

vit a endinsar-se a les seves «intimitats». 

Segurament, la fama que té de ser de roca 

descomposta ha pogut allunyar més d 'una 

cordada, encara que no representi una 

excusa prou convincent. Eclipsada en bona 

part per la verna Ancestra, reclama des del 

silenci un protagonisme que mai no hauria 

d'haver perdut. Presenta una roca variable 

en general, dolenta al primer llarg i a l'entra-

da de la quarta reunió; amb un traçât verti

cal un xic treballós en els trams d'artificial. 

D e s c e n s : cal anar en direcció sud fins a 

arribar a un carni amb marques blaves i, a 

continuació, seguir-lo cap a l'esquerra (est) 

fins a assolir el coli de Porc i enfilar de nou 

can Macana. 

Aproximaciô: és la mateixa que la de la via 

anterior, perô comença una mica abans. 

I t inerar i : és una ruta de gran envergadura, 

amb roca delicada, que discorre sobre 

terreny generalment exposât, salvatge i exi

gent, pero que alhora ens proporciona una 

escalada bella i recomanable, idéal per a 

aventurers en busca d 'emocions fortes. 

Excepte un curt tram del segon llarg, la resta 

es pot fer en Uiure sensé gaire dificultat (6b); 

tôt i aixt, el grau màxim obligat és V + / A 1 . 

A les tirades segona, tercera i setena se 

superen unes llastres que demanen la nostra 

atencio; sobretot la del darrer llarg, que és 

força precària. Esta semiequipada a m b 

burins i claus, i cal portar cinc claus variats, 

el joc de friends i un ganxo (opcional). 

Descens: el mateix que el de la ruta anterior. 
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ESCALADA CLÀSSICA 

La Palanca, la paret més destacada de 

tota la muralla oest d'Agulles. 

V E R D A G U E R - S A S O T B A R R U F E T S 
Paret nord d'Agulles Paret oes t d'Agulles 

A p r o x i m a d o : par t in t de can Macana, 

seguim les marques de G R passant peí coll 

de Guirló i, a con t inuado , per sota de la 

Cadireta. Pocs minuts després ens situem 

davant mateix de la paret nord d'Agulles, 

d 'on surt una senda poc marcada que ens 

deixa al peu de la via. 

I t i ne ra r i : ascensió molt recomanable, en 

que l'estètica de la paret es fusiona amb la 

lógica de l'escalada, tôt créant un conjunt 

de matisos que l'escalador receptiu de ben 

segur sap agrair. Podem dividir-la en dues 

parts ben diferenciades. La primera recorre 

una immensa fissura en arc coronada per un 

fort desplom; i esta pràcticament equipada 

amb parabolts. Al final cal fer un petit pèn-

dol per assolir la reunió, encara que també 

es pot continuar per la fissura fins al final. 

Els darrers tres llargs es fan en escalada com

binada, poc equipada en general (amb 

algún burí i clau). Cal portar uns vuit claus 

variats i el joc de friends. 

Descens: cal anar en direcció sud, tôt bus-

cant el cami de marques vermelles que ens 

porta al pas de la Portella i, a cont inuado , a 

can Macana. 

A p r o x i m a c i ó : par t in t de can Macana , 

seguim les marques de G R fins al coli de 

Guirló. Aquí les abandonem i agafem a mà 

dreta el carni que es dirigeix al pas de la 

Portella, però de seguida ens enf i lan per 

un corriol a l'esquerra que ens situa al peu 

de la via. 

I t inera r i : espléndida ruta que supera, pel 

beli mig, la monolí t ica facana encarada a 

ponent de la Palangana, la paret més desta

cada de tota la muralla oest d'Agulles. Cal 

destacar-hi les tirades segona i c inquena, 

pel seu carácter fissurat; hi t robem una 

bona mostra de tacs de fusta d'epoca. Es 

recomanable enllacar els llargs tercer i quart 

per evitar una caiguda perillosa del primer 

de corda (factor 2). Pràcticament equipada 

amb burins, claus i tacs de fusta, ha estat 

recentment arreglada amb parabolts. 

D e s c e n s : cal anar pel darrere en curt ràpel 

i, a cont inuac ió , seguir les marques ver-

melles que ens condueixen al pas de la 

Portella. També podem fer servir la línia de 

ràpel equipada entre la Bandereta i la 

Figuereta (25 + 45 + 25). 

La via Sàxia té un recorregut directe i elegant. 

04/2006 MUNTANYA 864 17 



La via ferrada 

Teresina 
Text: An ton io García P icazo Montserrat és una muntanya difícil d'explicar 

i que no es pot imaginar. Se la compara amb 

un miracle. Meravellosos degueren èsser els àngels 

que la construì'ren sobre els núvols. La llegenda 

conta que fou laboriosa la feina de baixar-la del cel 

a la terra, però astuts varen esser eis àngels que 

un cop baixada deis núvols ja la deixaren preparad 

perqué fos una muntanya del grat de tothom. 



El ràpel de la via ferrada Teresina, 

fa la impressió que es desploma en el buit. 

A la dreta, amb en Joan Nubiola al cim de 

l'agulla de Santa Cecilia el dia que la vam 

acabar d'equipar. 

VIES FERRADES 

M o t i u s q u e e m van portar a equipar la via 

Montserrat es una muntanya relativament petita si la 

comparem amb altres massissos, però és capaç d'a-

contentar totes les tendències del muntanyisme. Les 

sagetes del muntanyisme no van en una sola direcció 

sino en moites. Una viatja cap a l'excursionisme; una 

altra, cap a l'escalada clàssica; una altra, cap a l'es-

portiva, i una altra de les tantes que viatgen ho fa en 

direcció a les ferrades; i en aquesta darrera modalitat 

vull aturar-me, per comentar per què em va venir la 

idea de fer una ferrada, la ferrada Teresina, que, al 

seu torn, seria la primera ferrada d'Espanya. 

La idea sorgi de la manera més senzilla possible que 

hom es pot imaginar. Simplement fou una relació de 

fets que s'esdevingueren de la manera següent: 

U n bon dia va caure a les meves mans una revista; 

es tractava —si no ho recordo malament— de la revista 

de mun tanya Pirenaica. Parlava d 'uns amies que 

havien viatjat fins a les Dolomites únicament amb la 

i n t endo de fer vies ferrades. Mentre Uegia l'article, 

vaig pensar: «amb les muntanyes que hi ha per aquí i 

haver de viatjar tan lluny per fer una ferrada... ¡Será 

que aquí no hi ha muntanyes i rocs on fer ferrades!». 

Poe després vaig anar a escalar al più bel campanile 

del mondo; es a dir, el campanile Basso, a la regió de les 

Dolomites de Brenta, on precissament hi ha algunes 

de les ferrades més conegudes i prestigioses d'Europa. 

Un cop acabada l'escalada, ja de baixada, ens vam 

veure envoltats d 'una espessa boira, i just en el 

moment de dir-me «la situació es comença a com

plicar» —el dia anterior havia caigut una tempesta 

eléctrica d'aquelles que fan tremolar les muntanyes i 

et fan pensar que si t 'enganxa escalant no te 

n'escapes-, quan menys m'ho esperava -pe rqué no ho 

sabia—, entre les boires i l 'abisme va aparèixer una 

escala metàl-lica que ens va treure d'allà de la manera 
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Sentia que 
flotava sobre 
un nuvol mentre 
contemplava 
el més beli 
de Montserrat a 
l'alcada dels ulls 

El tram que duu a 

l'agulla de la paret de 

Santa Cecilia és aeri, 

variât i bonic. 

més cómoda possible. No me l'esperava, per la quai 

cosa la sorpresa va ser enorme, i en t inc un dels 

records més curiosos que mai no havia viseur a la 

muntanya. Aquesta inesperada trobada amb una fer

rada, al final del descens de la més prestigiosa de les 

agulles de les Dolomites, va ser la segona vegada que 

sensé voler havia pensât en el mon de les ferrades. La 

seva existencia va quedar arxivada d'una manera molt 

especial en el meu interior. Encara que coneixia poc el 

món de les ferrades, no m'era desconegut del tot. 

En aquella època, a mitjan anys vuitanta, ja havia 

visitât l'aeri cim de la paret de Santa Cecilia, a 

Montserrat . La bellesa que es contemplava des del 

cim em va deixar impressionat. Va ser com un cop. 

Sentia que flotava sobre un núvol mentre contempla

va el més beli de Montser ra t a falcada dels ulls: 

algunes de les incomparables formacions rocalloses 

de la serra queden enfront i en un Hoc al qual només 

es pot accedir fent escalada. Per a mi, l'escena era de 

somni, perfecta, una escena d'alliberament mental i 

d 'harmonia. Allò era assolir el moment per al qual 

tots anem a la muntanya -els àngels no varen fer el 

treball al cel en va. Aquell meravellós encontre sols 

tenia un defecte; per gaudir-ne calia fer una difícil i 

llarga escalada. En aquella ascensió m'acompanyava 

en Josep Maria Porta, un bon escalador a qui vaig fer 

algún comentari sobre la bellesa del cim, però res 

més. Eli, amb els seus 20 anys, estava més per escalar 

que per a altres coses; i jo, en canvi, ja m'encaminava 

cap a la trentena. L'edat és un factor déterminant per 

a la visualització. Total: per a mi, aquell cim era una 

barreja de núvols i roques, tenia un cert positivisme, 

era un dels pun ts estratègics des d 'on els àngels 

enginyers degueren dirigir les obres de construcció 

de Montserrat al cel. Vaja, que aquell cim em captiva 

tant que gairebé ins tantàniament vaig pensar que, 

d'aquell escenari, en gaudiria més vegades; i així va 

ser com em va venir la idea de cercar un sender que, 

tot caminant sensé problèmes, em portés al cim de la 

paret de Santa Cecilia. Era l'any 1985. 

Varen passar els anys i jo seguía a m b la idea 

voltant pel cap, i tot perqué alla dalt hi havia un Hoc 

amb un paisatge poc corrent, entre l'eteri i la mística, 

la meravella i la desmesura, i tot envoltat d'abismes i 

fantasioses imatges, de manera que com més 

t'endinses a les muntanyes més et fan confondre la 

realitat amb la imaginado. Havia de ser fascinador el 

sender que dugués al cim de la paret de Santa Cecilia 

amb poc rise. 

C inc anys més tard vaig publicar el meu llibre 

Montserrat, las más bellas ascensiones, i a la pàgina 57 

ja anunciava que algún dia, a la retallada serra, hi 

hauria una ferrada. Tot i que vaig deixar constancia 

escrita del tema, ningú no es va anticipar a la idea. 

Era la pr imera vegada que algú vaticinava que al 

nostre país hi hauria una ferrada. 

Aquell mateix any de la publicació del llibre 

(1990), amb en Josep Vila, vàrem obrir la via Las 

Nubes de Humboldt al vessant est del serrât de Sant 

Jeroni, a tocar de la paret de Santa Cecilia. Q u a n vam 

arribar al peu de la via, em vaig quedar estupefacte en 

comprovar que la via començava al costat mateix 

d'un impressionant pont de roca natural que quedava 

penjat, suspès en el buit. Aquest pont va ser com una 

aparició divina. Fou el vaticini que m'assenyalà Finid 

del carni que havia d'emprendre per arribar al pun-

xegut cim de la paret de Santa Cecilia, la roca núvol, 





I t inerar i : iniciada el febrer del 1993 , el primer tram de la via ferrada - c i m de 

la paret de Santa Cec i l ia - no es va acabar f ins la primera setmana d'agost 

del mateix any. El segon tram correspon ais rapéis. Es varen fer en quatre 

sortides durant els mesos de setembre i octubre del 1997. El tercer tram, que 

ascendeix fins al cim de Sant Jeroni, es va fer durant el mes de julio! del 

1 9 9 8 en vuit sortides. 

M a t e r i a l : arnés, case, dues an tes d'ancoratge amb mosquetons, dissipador i 

corda de 5 0 m -opc iona l , per si es va en grup. 

Aprox imac ió : cal iniciar l'ascensió per la canal de Sant Jeroni, des del refugi 

de Santa Cecilia (675 m). Després de 20 minuts, un cop passada una rampa 

rocallosa, cal creuar la canal per un sender estret enganxat a la paret i équipât 

amb un cable que duu a uns 3 0 m de Pagulla de la Confluencia - r e p aquest 

nom perqué a la base de l'agulla s'uneixen les canals de Sant Jeroni I del pou 

de Glaç. A 3 0 m de l'agulla, cal desviar-se cap a la canal de la dreta, senyalitza-

da amb una petita fita i una marca biava fins a Unici de la ferrada Teresina. Som 

aproximadament a 9 0 0 m sobre el nivell del mar. Ara cai ascendlr per la canal 

tal com ho fariem per una gorja. Ais pocs metres hi ha una instaliació que salva 

petits salts d'aigua, i uns quants metres mes amunt trobarem el primer esglaó, a 

partir del qual cal pujar, amb cura i seny, fins al punt culminant de la serra, Sant 

Jeroni (1.237 m). 

Manuel Buttò en un flanqueig. 

el mirador deis àngels enginyers que varen construir 

des del cel l'inefable Montserrat. Acabava de col-locar 

la primera pedra en el futur sender cap al cim que em 

tenia tan éclipsât. Estava segur que tots els qui la vi-

sitessin quedarien captivats pel cim, proveït d 'un qua

dre paisatgístic de sublim embruix. 

Dos anys mes tard, escalant, vaig patir una tendi-

nitis crònica en un dit. Pel soroll sec que va fer el dit 

en estar recolzat sobre la roca i cedir, vaig témer que la 

lesió aniria per llarg. Quan ja portava dos mesos sensé 

poder escalar, vaig començar a donar voltes pel serrât 

de Sant Jeroni, cercant un accès fàcil al cim, però no 

l'hi vaig trobar. Com que no podia escalar, si mes no 

caminaría. Aleshores vaig relacionar la lectura de la 

revista de les ferrades, l'aparició de l'escala metàl-lica 

al campanile Basso i el pont natural penjat al buit i, a 

partir d'aquell moment , em vaig prendre seriosament 

la realització de la ferrada Teresina. C o m que no 

podia escalar, amb la idea de la ferrada vaig trobar la 

m o t i v a d o perfecta per estar entret ingut duran t la 

lesió. Era la tercera lesió muscular seriosa que tenia i 

sabia que s'allargaria un xic, per la qual cosa ni tan 

sols vaig consultar-ho al metge. Vaig encarregar a un 

ferrer setanta esglaons d'acer de 18 m m de gruix; en 

Joan Nubiola em va donar un pot enorme de cola 

industrial Sika; en Jordi Alvarez —el qui va obrir la via 

Puigmal al Cavali Berna t - em va donar 120 m de 

cable d'acer; jo vaig comprar 120 m més, i quan ho 

vaig tenir tot vaig començar la feixuga i pesada tasca 

d 'anar équipant la ferrada. El t ransport del pesât 

material, tot i la dificultat évident, no va ser precisa-

ment la pitjor tasca, sino que el més complicat era 

—que jo recordi, i dificilment se m'oblidarà— trobar la 

ruta que fos més évident, bonica, lògica i entretingu-

da i que, a més, no molestés els puristes de l'escalada 

ni els amants de la muntanya. La recerca de la linia 

d'ascensió, vaig fer-la personalment . Sens dubte , 

aquesta era la tasca més difícil. Abans d'equipar un 

nou tram amb cables i esglaons, m'ho pensava molt. 

Primer l'escalava mitjançant el sistema tradicional: 

deixava les cordes penjades i, aleshores, assegurat, em 

dedicava a equipar. Suposava que per l'envergadura 

de l'empresa, i sobretot pel fet de ser una nova activi-

tat al nostre país, portaria alguna controversia, per la 

qual cosa, amb l'ajut d'alguns amies, vaig dur a terme 

les tasques d'equipament en semisecret, per tal d'evi-

tar-nos molèsties i disgustos per part d'alguns puristes 

i -¿per qué n o ? - d'alguns envejosos. Sis mesos des

prés de l'inici deis treballs, la via ferrada Teresina ja 

era una realitat. Ara, després de dotze anys, ha esde-

vingut un deis cinc iti-neraris més visitats de la mun

tanya. Les xifres de les visites, gairebé diàries, així ho 

demostren. 

Descripció tècnica d e la via 

A continuació, segueix el relat técnic de la ferrada 

Teresina, extret del meu Uibre Montserrat, ascensiones 

de leyenda, que és la segona edició de Montserrat, las 

más bellas ascensiones: 

La ferrada Teresina és un itinerari confrater-

nitzador, excitant per l 'ambient, entretingut i riquís-



sim en panoramiques . És un capítol a part en la 

historia de l'excursionisme a Catalunya, sensé précé

dents a les darreres décades, ja que es tracta d 'un 

recorregut de muntanya que durant sis anys va ser 

l'unie en terres catalanes, fins que el 1999 a la cin

glera deis Espluvins (valí del Segre — Oliana — Lleida) 

va aparèixer la ferrada Regina. 

Aproximadament amb 350 m de desnivell i poc 

més de 1.000 m de recorregut, la ferrada Teresina 

s'alça en un deis escenaris més cèntrics i imponents 

de tota la serralada montserratina. Son dos els cims 

que visita, i tres els trams que h o m pot escollir. La 

primera part ascendeix a la punxeguda águila de la 

paret de Santa Cecilia. És un t ram aeri, variât i 

bonic. El segon tram canvia de vessant, i per una 

vira allargada ascendeix al p u n t cu lminan t de 

Montserrat: el cim de Sant Jeroni (1.236 m). Aque-

st tram no és tan bonic com T anterior, perô té un 

final espectacular, de pura fantasia montserrat ina. 

L'arribada al cim és impressionant, emoc ionan t . . . 

La tercera part és opcional, i cal baixar fent ràpels 

pel vessant oest. 

El solitari i poc visitât cim de la paret de Santa 

Cecilia fou l'objectiu que va impulsar la ferrada. Pre-

cisament pel seu salvatge vessant est, que segueix el 

relleu més natural, on —després d'un acurat estudi- em 

vaig proposar de traçar-hi una via ferrada, amb Túnica 

finalitat que el visitant s'hi recréés amb els encants 

d 'un cim impressionant. Les muntanyes han atorgat a 

l'alpinisme audaços perfils per servir el plaer espiritual. 

La paret de Santa Cecilia, la que ascendeix el primer 

t ram de la ferrada, és una immensa pirámide d'es-

glaonada estructura, ampia de la base i més estreta a 

mesura que guanya alçada, fins a formar un cim agut 

de superba bellesa sobre Tescabrós vessant nord de la 

muntanya . Es despenja de manera espectacular tôt 

causant la impressió de desplomar-se al buit. La paret 

de Santa Cecilia s'agrupa en el règne de la gran barrera 

montserratina que va d'est a oest, formada pel Cavall 

Bernât, la paret dels Diables, el serrât del Patriarca, la 

paret de TAeri o serrât del Moro i la paret de Santa 

Cecilia. A m b el que he après de les meves lectures 

alpines, de la paret de Santa Cecilia he de dir que no 

pertany al grup de parets que representen la cara d u n a 

muntanya, sino que és la muralla d'una fortalesa. 

El vessant nord és la façana principal i la que té més 

desnivell: 300 m. La gran muralla és rica en sorpreses. 

Del cim neix una cresta amb formacions d'agulles, que 

es perllonga cap al sud fins a unir-se a la imponent 

cúpula rocallosa de Sant Jeroni, plena també de rutes 

relacionades amb l'art i Telegància de l'alpinisme. 

Si observem tota la mural la a m b una mica de 

deteniment, comprovem que totes dues estan unides 

i formen, a Montserrat, el més gran escull celestial, 

tal com si es tractés d ' una colossal f o r m a d o 

dolomítica de prodigiosa estructura. S'hi distingeix 

un múltiple relleu de mirandes, terrasses penjades, 

torres, xemeneies, gendarmes i agulles. Saltant ale-

grement entre aquests accidents geológics es troba la 

ferrada Teresina. Espero que per a la majoria hagi 

estât concebuda com un agradable esdeveniment. 

Els qui la repeteixen expliquen diversos trams de 

gran bellesa. Dos d'aquests trams son les arribades ais 

cims de Tagulla de Santa Cecilia i de la paret de Sant 

Jeroni. Pero el tram més espectacular de tota la via és, 

sens dubte, el pont de roca penjat, d 'uns 20 m de 

llargada, que fascina per la seva posició natural sobre 

el buit. El pont no és una de les máximes curiositats 

només de la ferrada, sino que ho és de tot Montserrat. 

Q u e bonic és poder compartir des dels cims la con

templado de la bellesa. Q u e us divertiu. 

L'Agustí Ventura, 

en un dels trams més 

imponents de la via. 
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Les coves del Salnitre 
i el Montserrat subterrani 
Les coves del Salnitre están situades a la part meridional de Montserrat, al limit 

d 'aquest massís amb la depressió del Bruc, enlairades damunt del torrent de la Salut 

i al peu del serrât de les Garr igoses. L'entrada es pot observar des de Col lbató, 

uns metres mes amunt de la traça del carni de les Feixades que porta cap al monestir. 

A u t o r : 

Josep M . Cervel lo 

Les galeries de les 

coves del Salnitre 

contenen un registre 

sedimentari d'alt valor 

paleoambiental i 

geocronologie. 

i m t 

L a cova pertany, c o m a forma major, d'uns 

9 6 0 m de recorregut, a un conjunt de 

cavitats situades a una cota al voltant dels 

5 0 0 m, que s'obren seguint el replà de les Feixa

des i als dos vessants del torrent de la Font Seca 

-coves de la Codolosa, del Xacó, Gran, Freda, de 

la Pois, l'avene Ventós, del Salnitre, etc—, i que 

senyalen un antic nivell de circulacions d'aigiies 

subterrànies que, per les d imens ions dels con-

ductes, donen testimoni de la importància de la 

carstificació antiga del massis de Montserrat i la 

implicació d'aquest fet sobre les formes superfi-

cials i els processos geodinàmics que han mode 

lat el singular paisatge montserrati. 

La instaMació del riu Llobregat en el seu curs 

actual és fruit d'una Uarga evolució que ha provo-

cat l'aillament del massis pel seu vessant nord

oriental. La xarxa hidrográfica és forca il-lustrativa 

d'aquesta evolució morfològica i hem de diferen

ciar, d'una banda, la xarxa interna de canals i 

torrenteres orientades a partir de Pestructura tectó

nica i, de l'altra, la vali Mal o torrent de Santa 

Maria, que parteix el massis longitudinalment i 

que és la resta de l'antic desguàs cap al sud-est, és a 

dir cap a la Depressió Prelitoral, anterior a l'empla-

cament del Llobregat. Aquesta antiga vali ha estat 

capturada en angle recte cap al Llobregat a partir 

de la zona del pas dels Francesos, damunt del 

mnnpsrir . A nartir d'amiest s e c t o r la vali pira hrus-
cament i eau amb un fort desnivell cap al Llobre

gat, tal i com es pot observai- perfectament des del 

transbordador aeri. Aquesta antiga artèria, abans 

de ser capturada i encaixonada, podria tenir conti-

nuïtat per nivells superiors al pla de les Taràntules 

cap al torrent Fondo, encara que també hi hauria 

la possibilitat que fos una vall cega que es tanqués 

a la zona del pla dels Ocells , sota la Panxa del 

Bisbe. Sigui com sigui el seu paper primordial en 

la infiltraciô i la hidrogeologia càrstica del massis 

sembla incontrovertible. 

La captura pleistocènica del Llobregat, present 

en la superficie del torrent de Santa Maria o dels 

tributaris del torrent de la Salut, també s'ha de-

senvolupat sota terra, el conjunt de coves situa

des al marge sud de la muntanya; a l'àrea de 

Collbatô, son antics drens relacionats amb anti

ques surgèneies que han quedat inactives. Les 

actuals surgèneies, a la zona de Monistrol , pre-

senten un sistema complex format per una font 

permanent - l a font G r a n - i uns sobreeixidors 

temporals, o fonts mentidores superposades: la 

mentidora de Monistrol, les del coll de la Vaca, 

etc. En cas de crescuda, la font Gran arriba a un 

limit d'evacuaciô d'uns 6 0 l/s i es posen en fun-

c ionament els sobreeixidors, que poden abocar 

durant dies o setmanes centenars de metres 

ciibics per segon. 



Des del vestibul ja 

es veu la sala de la 

Catedral, la mes gran 

de la cavitat, de planta 

irregular i amb el terra 

cobert de grans blocs 

caiguts. 

Gracies al seu volum, i 

a la proximitât amb 

l'entrada, ha estât 

escenari de nombrosos 

actes publics. Aixo 

explica la bastida que 

es veu a la foto. 

El pou del Diable, de 

16 m de fondaria, ha 

estât équipât des de 

l'inici de les visites 

turistiques amb 

escales. 

Les fractures verticals que modelen la superficie 

de la muntanya també son fonamentals en el 

traçât de les galeries subterrànies, tal i corn es 

pot veure en aquest perfil de les coves 

superposât sobre una fotografia aèria. 

v 
-.Ht 

mm 

ito, perei tuia la seva funcionalitat hidro- g 

ormes fossils. Una mica més avail tro- | 

lores de Col lbató , que mantenen una 9 

d excepcional, amb l'interès de ser un 

es amb una heterogeneitat tèrmica que, 

i , es manifesta en forma de baf que 

d'aigiies. 

unii, antics conductes que pertanyen al 

profund de les aigiies subterrànies de 

relacionats directament amb la zona de 

ìivell de base del final del terciari, ante-

al-lació del Llobregat. En l'interior hi ha 

lents hidrogeològics i del que ha passat 

abandonar els conductes i la cova deixà 

igic i esdevingué un medi geologie. 
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pel 
Montserrat subterrani 

El recorregut subterrani habil i tât i en l lumenat que 

podem realitzar es superior als 500 m i permet arribar 

fins a les zones mes internes de la cavitat. La topografia 

de la cova ens servirà de guia i ens permetrà situar uns punts 

d'observació al llarg de la visita. Hi distingirem très sectors: 

pis Superior, pou del Diable i pis Inferior 

P I S S U P E R I O R 

Es tot el conjunt de galeries i sales situades aproximadament 

al mateix nivell que l'entrada. 

1 El vestibul és ampli, de forma triangular i ben il-luminat 

gracies a una obertura superior tancada amb una reixa. El terra 

està aplanat artificialment i cobert per un enllosat. Fou en 

aquesta zona on, l'any 1922, Colomines va fer les troballes pré

historiques. Si bé la cova del Salnitre és la mes gran de totes les 

que han estât localitzades en aquest sector i reuneix bones con-

dicions per a Phabitabilitat, el seu jaciment no és tant rie com 

els de la cova Gran i la cova Freda. La dificultat que creava l'e-

xistèneia d'un terra cobert de blocs caiguts impossibilità una 

ili* : 

i 

Cambril. Estalagmita caiguda i recolzada a la paret. Ha estât 

soldada per altres de mes modernes, i totes aqüestes 

posteriorment han estât erosionades per les aiguës que van 

tornar a inundar els conductes. 

prospecció adequada. Entre els blocs es van trobar restes de 

terrissa sensé decorar, negrosa i polida, com la que s'havia tro-

bat a les altres dues coves. També s'hi va localitzar cerámica 

ibérica i campaniana, un esclat de sílex i un fragment de crani 

huma. N o es va poder determinar quin tipus d'us se'n va fer, de 

la cova, pero sabem que va ser frequemada del neolític antic 

(7 .000 BP) al bronze i hallsttàtic, fins al période ibèric. A les 

altres cavitats es van fer troballes mes intéressants: ossos d'ani-

mals, ganivets, rascadors, punxons d'os, destrals de silex, de 

corniana i de diorita, enterraments humans i, sobretot, tres 

tipus diferents de cerámica: una de 11 isa polida de color negros, 

una altra decorada amb relleus i cordons, i una altra ornada 

amb incis ions de petxines, sobretot del genere Cardium. 

Aquesta darrera, que es trobava per primer cop, s'anomenà 

cerámica montserratina, cardial o impresa. 

2 Des del vestibul ja es veu la sala de la Catedral, la mes gran 

de la cavitat, de planta irregular i amb el terra cobert de grans 

blocs caiguts. Si avancem pel cami fins a situar-nos a l'altre 

extrem de la sala, hi podrem fer algunes observacions intéressants. 

Hi apreciarem perfectament les caractéristiques de la roca 

conglomeràtica que ha estât excavada i els nivells vermeils de 

gresos interestratificats que no formen estrats continus sino 

filagarses o petits Mentions. Els codols son molt heteromètrics 

—alguns arriben a tenir 8 0 cm de diamètre. La matriu és 

sorrenca i vermellosa. Hi podem observar que les capes estan 

incl inades cap al N E amb un cabussament d'uns 2 5 ° . A la 

paret sud, tocant el Mansuet , s'hi d is t ingeixen estructures 

sedimentàries, com ara l'estratificació encreuada. 

El volum excavat és important. Al sostre no s'aprecien les 

cicatrius deixades pels ensorraments dels grans blocs que tro-

bem pel terra, s ino formes d'erosió que formen voltes, cupules 

i ninxols, que mostren l'efecte de l'acció dissolvent de l'aigua. 

S'hi pot veure també com les grans estalagmites mostren l'e

fecte d'una erosió posterior a la seva formació (per exemple la 

Monja i la Geganta). Abans de deixar la sala, hi podem veure 

com les formacions estalagmítiques es recolzen damunt dels 

conglomérats i formen un afegit sobre la roca, o damunt de 

sédiments terrosos amb els quais sovint s'intercalen. En un 

racó del sector sud, just des del pont de fusta, hi podem apre

ciar una cavitat penjada uns 7 o 8 m per damunt nostre, que 

és la cova del Mansuet , o n sembla que s'amagava el famés 

bandoler en temps de la Guerra del Francés. 

3 Arribats a dalt del pou del Diable, deixem a l'esquerra la 

galeria de les Papal lones , oberta a la mateixa fractura que 

dona origen al pou i d'un centenar de mètres de llarg en direc-

ció SO-NE. El fais terra esta format per blocs caiguts i empo-

trats entre les parets, damunt dels quais s'hi han dipositat 

sédiments i paviments estalagmitics. 

Després d'haver vist tôt aquest pis Superior, en podem treu-

re algunes conclusions, com ara que un cop els conductes van 

deixar d'estar inundats d'aigua es va produir una etapa d'en 

fonsaments i de creació de formacions estalagmítiques. Una 

etapa posterior amb una nova activitat hidrológica va erosionar 

les estalagmites i va modelar les formes del sostre i les parets. 

P O U DEL D I A B L E 

4 Ens apareix entre blocs el pou del Diable , de 16 m de 

fondària, que es baixen amb l'ajut d'una escala. Per les parets 
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es veuen mostres d'erosió que han tallar, dipòsits i reompli-

ments estalagmítics . El fons és pie de blocs caiguts . En la 

part niés baixa, fora de l'itinerari que seguirem, deixem una 

cavitat amb el terra format per un dipòsit d'argiles fosques, 

que alternen amb nivells de sédiments orgànics (format per 

restes d'animals , ossos de ratpenat, etc . ) . Segurament d a 

quest punt es treia el famós salnitre. Part d'aquest conjunt 

està recobert d'una crosta estalagmitica. La naturalesa d'a

quest dipòsit ens indica que és una s e d i m e n t a d o en sec; és a 

dir, subaèria. 

P I S I N F E R I O R 

El pis Inferior és un conjunt de galeries que se sitúen entre 18 

i 25 m de fondària respecte de l'entrada. 

5 Un cop baixat el pou del Diable el recorregut continua per 

un corredor estret que segueix una diàclasi de direcció NE-SO. 

Arribem a una galería amplia anomenada claustre dels Monjos. 

El nom prove de la trobada en aquest sector d'inscripcions de 

visites de monjos del m ouest ir (segles XVI i XVIl). AI fons, hi 

destaca una columna de 6 m d'alçada amb forts senyals d'ero

sió. Les parets també mostren senyals d'erosió i, a l'esquerra, 

damunt un replà rotós, hi trobem restes sedimentarles d'argiles 

i una crosta estalagmítica molt alterada. A la dreta, penjat pel 

damunt dels nostres caps, hi ha les restes d'un dipòsit d'espele-

otemes format per una calcita blanca molt porosa; es tracta de 

calcita notant, que marca una antiga fase lacustre. La galeria fa 

un colze cap al nord i en aquest punt veiem una galeria supe

rior mes rectilínia, penjada a 7 m d'altura. 

6 Seguint el carni arribem al Cambril, pujant un tram d'es

cales. Des taquen aquí les formacions esta lagmít iques , les 

columnes, les estalactites del sostre i les banderes o cortines 

estalactítiques formades i alineades seguint les diàclasis N O -

SE del sostre, per on s'infiltren les gotes d'aigua que han anat 

formant aqüestes concrecions. Al Cambril es poden veure dues 

fases de concreció, una d'antiga, la de les grans columnes ero-

sionades (una d'aquestes inclinada, recolzada a la paret i sol

dada novament) i una de mes moderna, que ha format les esta

lactites i cortines del sostre, en les quals no es veuen traces 

d'erosió posterior. 

7 Sortint del Cambril, arribem a la gruta de PElefant, on 

tornem a trobar banderes i estalactites al sostre i un gran mas-

sis estalagmític que reomple gran part de la secció de la galeria 

i solda els blocs caiguts pel terra. 

8 La boca de l'Infern ens permet fer un descens que ens 

deixa a la base d'una galeria que forma un méandre encaixat. 

A prop del forât també s'han citât a les parets grafits dels 

segles XVII i XVIII. Un d'aquests potser es referia a la visita de 

Francisco de Zamora. Víctor Balaguer en la seva visita del 

1852 la va transcriure com «Montano 3 copias 1789»; segura

ment va ser feta per Pere Pau Muntanya durant els treballs 

topogràfics d'aquell any, o n va fer diversos dibuixos. 

9 La Campana és una cavitat amb una gran colada estalag

mítica que baixa pel sector esquerra i que està esquerdada, la 

qual cosa ens indica que està situada damunt de sédiments 

argilosos. La secció que presenta aquí la cavitat és indicativa 

de diverses fases de funcionament: la mes antiga, ben repre

sentada al sostre, amb una galeria mes ampia que l'altra, on es 

veuen empremtes de dissolució fetes en un estadi de circulado 

forçada, en règim inundat, que posteriorment excavaría la seva 

base i dipositaria els sédiments de l'esquerra (part convexa del 

méandre) i, finalment, un encaixament posterior mes estret, 

que és per on passa el nostre camí. 

10 A la sala de les Barricades podem observar enfonsaments 

importants , els anomenats processus clàstics. Crans blocs 

esquarterats per la fracturació, bastant intensa en aquest punt, 

fa que les aigües d'infiltració penetrin per les diàclasis, que 

dissolguin i arribin a separar els diversos blocs que cauen o 

queden empotrats i incl inats entremig de les parets o dels 

altres blocs. El camí passa per sota d'un d'aquests blocs que ha 

quedat recolzat damunt unes estalagmites i que les ha trencat, 

com es veu a l'esquerra, a la sortida del passatge que ens porta 

a la cavitat següent. 

11 La cova dels Ratpenats és un ampli méandre ben conser

vât en la part cóncava i desfigurat per un caos de blocs en la 

part convexa. Al sostre s'ha conservât molt bé la primitiva fase 

de circulació en conducte inundat, créât a partir de l'enreixat 

de fractures N-S, NE-SO i NO-SE, i es pot observar la diferen

ciado de la galeria primitiva en l'encaixament del méandre 

posterior. D a m u n t els blocs del terra s'observa una successió 

de sédiments fluvials. A la banda dreta (nord) també hi ha un 

dipósit important de sédiments argilosos que alternen amb 

crostes estalagmítiques. La presencia d'una important colonia 

de ratpenats que habitava la cova en diversos punts está docu

mentada per mol t s tes t imonis , c o m ara la visita de Víctor 

Balaguer, l'any 1852 . En alguns punts, a les parets, damunt de 

formacions i de sédiments es poden veure taques fosques for

mades pel guano. Els excréments dels ratpenats son una font 

d'óxids de fósfor i d'àcid fosfóric que reacciona amb el carbo-

nat de calci de les parets i dels espeleotemes i forma fosfats càl-

cics que reemplacen la calcita o l'aragonita de les formacions i 

les altera. L'àcid fosfóric també reacciona amb els minerais de 

les argiles dels sédiments formant una gran diversitat de fos

fats complexos ferroalumínics que formen nóduls o s'interes-

tratifiquen en els sédiments. La cova del Salnitre conté una 

bona diversitat de minerais fosfatats que han altérât les forma

cions calcifiques, que han format filones dins les fractures o 

que s'han incorporât dins dels dipósits sedimentaris argilosos. 

El tema del famós salnitre és controvertit. En l'actualitat no 

se'n troba, pero podria haver tingut també un origen a partir 

de l'evaporació de solucions nitroses procedents de l'orina dels 

ratpenats. Es un mineral molt inestable i un canvi microclimà-

tic a la cavitat en pot haver éliminât qualsevol traça. 

12 Abans d'entrar a la sala de les Columnes observarem el 

tall produit per la incisió de la galeria, que ha deixat penjats 

uns paviments estalagmítics de mes de 4 0 cm de gruix. Els 

podem veure a l'esquerra, segons la marxa, i una mica mes 

amunt de Falcada dels nostres caps. Son formacions molt anti

gües. Mitjaneant l'estudi de la relació isotópica urani-tori, que 

permet una datació absoluta d'aquest tipus de formacions, 

s'ha pogut establir una edat molt antiga que va mes enllà de 

les possibi l i tats del métode i que arriba ais 6 0 0 . 0 0 0 anys. 

Aquesta etapa de formacions, molt estesa en tota la cavitat, en 

té, per tant, mes de 600 .000 ; és a dir, és del pleistocé inferior 

o dels inicis del pleistocé mitjà. 
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Coves del Salnitre 
Planta Cova dels 

Rats Penats ^ 

Favellò de la Verge 
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Entrada a les coves 

del Salnitre. 

.f. /','§ 2 base mes pro fund a la zona de Monistrol, cap a 

on es dirigeixen les aiguës subterrànies en l'actua-

litat. Les coves del Salnitre i la resta de cavitats 

properes son fragments de les xarxes del carst 

antic, avui no funcional, aillât i enlairat mes de 

3 0 0 m sobre les fonts de Monistrol. 

Les fonts de Monistrol, exponent de la carsti-

fïcacio actual, ens ind iquen que la circulació 

d'aigües subterrànies a Montserrat no posseeix 

una zona saturada gaire important i que el medi 

hidrogeológic es del tipus fissurât, mes carstificat 

a les parts altes que no pas cap avail. Aquest fet 

contrasta amb els grans conductes que hem 

pogut explorar a la cova del Salnitre, que ens 

parlen d'una paleohidrologia molt mes impor

tant, amb un carst ben estructurat, del quai es 

conserven fragments de la zona d'infiltració 

-avenes de les parts altes del mass ís - i dels drens 

de la zona saturada - c o v a del Salnitre- per on, 

vistes les seves dimensions i morfología, transita-

ven grans cabals cami a les antigües surgèneies. 

Tot plegat suggereix un procès de pèrdita pro

gressiva de potencial de carstificació, paral-lel a 

l'aïllament progressiu de la muntanya i a l'encai-

xament del Llobregat. H e m de pensar també que, 

encara que actualment les aigües que brollen per 

les fonts de Monistrol procedeixen exclusivament 

de les precipitacions damunt del massís - é s a dir, 

d'un carst monar i - en el passât geologie en que 

les galeries de la cova del Salnitre eren funcio

náis, la morfologia exterior era del tot diferent i 

la conca del sistema càrstic podia posseir c a p t a l e -

res en eis terrenys impermeables de fac tua l 

d e p r e s s i l i del H a g e s ; es a dir, un carst binari, amb 

cursos superficials que s'infiltraven sota terra 

quan arribaven als conglomérats carbonatats que 

avui formen l'encimbellat massís del Montserrat. 

Situacions similars es podrien repetir en relleus 

conglomeràt ics propers c o m Sant Llorenç del 

Munt i la serra de l'Obac. 

A les galeries de la cova del Salnitre i a l'es-

guard de l ' e r o s i t i , s'hi acumulen sediments de 
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Meandres inferiors de 

la cavitat. La seccio 

expressa les diverses 

fases de I'excavacio. 

tipus detrític i químic que constitueixen el llibre ° 

de registre de Pevolució del carst montserratí. Son g 

diposits que, a mes de formar els elements mes ¿ 

Vlentidora de Collbató en plena descárrega. 

característics del paisatge subterrani, contenen 

informacions paleoambientals i geocronológiques 

interessantíssimes que p o d e n abracar tots els 

temos auaternaris. Per a les datacions deis esoele-

del pas del temps en dimensio geológica. Es amb 

aquesta impressió que Henry Rider Haggard fa 

dir al protagonista de Les mines del rei Salomó, 

després de contemplar una gran columna estalag-

mítica, les paraules següents: «¿Quants segles feia 

que la natura treballava aquella obra m i r a s t i lo

sa : . . . Mai com allá i en aauells instants vais com-
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A p r ox imacio la 

A u t o r : A lber t M a r t í n e z Rius 

i ha muntanyes que no formen part 

d'una serralada tipica i tenen un origen 

diferent. Un bon exemple és el massis 

de Montserrat, que amb la seva morfologia 

peculiar és el résultat de l'erosió diferencial dels 

sédiments i d'una xarxa atapeïda de diàclasis. 

Mapa esquemàtic de la geologia de Catalunya amb les unitats principals. 
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CIENCIES NATURA! S 

Uni ta ts estructuráis 

Si observem un mapa físic de Catalunya, veiem que 

té forma de triangle. El costat nord és la serralada 

deis Pirineus, de direcció E-O, i el costat de llevant 

és la serralada costanera catalana, formada per un 

conjunt de petites serralades de direcció N E - S O i de 

menor rellevància. Al mig d 'aquest triangle hi ha 

una zona àmplia de relleus suaus que a n o m e n e m 

conca de l'Ebre. Pero si observem a m b mes detall 

aquesta zona, mes o menys plana, podem observar 

que al limit sud hi ha uns petits relleus que desta

quen en el paisatge: Sant Llorenç, Montserrat i el 

Montsant . Cada massís té una morfología particu

lar, especialment Montserrat . Les serralades típiques 

están originades per grans esforços tectónics com-

pressius, els quais disminueixen l'escorça terrestre i 

donen Hoc a un engruiximent, que es manifesta a la 

superficie amb els relleus abruptes de la serralada. 

En canvi, aqüestes muntanyes no formen part d u n a 

serralada típica sino que teñen un origen peculiar. 

Per saber com es van formar cal recular uns quants 

milions d'anys enrere i veure quina va ser la historia 

geológica de Catalunya. 

Les roques de Cata lunya 

Les roques mes antigües de Catalunya corresponen a 

l'era primaria (paleozoic) i poden teñir entre 250 i mes 

de 500 milions d'anys. Aqüestes roques van ser defor-

mades durant l'orogénesi herciniana, fa uns 300 

milions d'anys, i van generar uns relleus importants. 

poc a poc aquests relleus es van anar erosionant fins a 

formar zones mes o menys planes per sobre de les 

quals es van dipositar els materials mesozoics. A la zona 

de Montserrat, els primers sediments mesozoics que es 

van dipositar sobre aquesta superficie d'erosió van ser 

és del triásic (240 milions d'anys). Primer foren grans 

extensions de rius les que van donar lloc a les roques 

vermelles del Buntsandstein, posteriorment el mar va 

envair la térra i va retirar-se diverses vegades, i aixó va 

donar lloc a roques marines carbonatades del Muschel-

A la regiô dels Ecos 

ressalten els relleus 

d'agulles i pitons, que 

son el résultat de la 

combinaciô de l'erosiô 

dels conglomérats i la 

xarxa de diàclasis per 

on s'infiltra l'aigua. 



encavalcament 
actiu 

ventali alluvial 

conca de l'Ebre 

Eocè inferior 
(50 milions 
d'anys) 

Oligocè 
(30 milions 
d'anys) 

Neogen 
(20 milions 
d'anys) 

Actualitat 

Figura i 

Evolució geològica 

de la formado de 

Montserrat. 

Els conglomérats 

montserratins, que 

son roques dures 

en erosionarse, 

produeixen aqüestes 

formes tipiques, 

com podem veure als 

Fia uta ts. 

kalk inferior i superior, separarles per un nivell de 

roques commentais de color vermeil del Muschelkalk 

mitjà. Podem observar aqüestes roques les a la serra de 

Rubio (carretera de Collbató a la cova del Salnitre) o a 

l'autopista de Terrassa a Manresa. Després del Mus

chelkalk, la sedimentado va continuar durant milions 

d'anys, i es van anar acumulant, en diversos llocs de 

Catalunya, milers de metres de roques diverses. 

La f o r m a d o d e les ser ra lades 

A finals de l'era secundaria -cretaci superior, fa uns 

72 milions d 'anys- els moviments de les plaques tec

toniques que formen la litosfera van donar lloc a l'o-

rogènesi alpina. Q u a n les plaques convergeixen entre 

si, produeixen una disminució de l'escorça que es 

manifesta amb una forta deformado de les roques, 

que es pleguen i es trenquen tot formant encavalca-

ments i mantells de corriment. Aqüestes estructures 

permeten que conques de sédiments senceres es des-

placin desenes i, fins i tot, centenars de quilömetres, 

les quais en apilar-se unes sobre les altres generen 

relleus importants. L'orogènesi alpina va donar lloc a 

una serie de serralades de muntanyes arreu del món, 

com l'Himàlaia, els Andes, els Alps, els Pirineus, etc. 

En aquella época, la placa Ibérica va collisionar amb 

la placa Europea, el xoc no va ser a gran velocitat 

(uns mil-límetres per any), pero tenint en compte 

que va durar uns 50 milions d'anys, el résultat va ser 

un desplaçament de mes de 100 km que va originar 

serralades de muntanyes. La mes espectacular va ser 

la dels Pirineus, una serralada de direcció E-O situa

da entre la placa Ibérica i l 'Europea. Al mateix 

temps, pero es va formar una altra no tan important , 

de direcció N E - S O , que actualment coneixem amb 

el nom de serralades costaneres catalanes. Els Pirineus 

meridionals están formats per estructures que es des

placen cap al sud, mentre que les serralades costane

res catalanes teñen una vergéncia cap a nord-oest. 

Breu historia geológica 

A principis del terciari (eocè inferior, fa uns 50 

milions d'anys), Catalunya tenia uns relleus emergits 

al nord (zona pirinenca) i a l'est (costa actual), pero el 

centre estava ocupat per un mar que comunicava amb 

l'Atlàntic i que a poc a poc es va anar tancat. Aquest 

mar formava la conca de l'Ebre, que s'anava colma

tant amb els sédiments que provenien de l'erosió de 

les muntanyes que s'anaven alçant. Al vorell sud de la 

conca de l'Ebre, hi desembocaven diversos rius que 

provenien de relleus situats a la zona on actualment hi 

ha el mar (vegeu la figura de l'evolució geológica). 

Aquests rius no eren gaire llargs, i per aquest motiu 

no desenvolupaven deltes tipies amb materials sino 

que van donar lloc a ventalls alluvials. En aquests 

ventalls s'hi acumulaven centenars de metres de 

códols, a les parts mes próximes a la costa; i a les parts 

mes llunyanes, s'hi dipositaven els materials mes fins , 

que progressivament passaven a ser materials marins. 

Aquest procès va durar tôt l'eocè i l'oligocè (50-23 

milions d'anys) amb mes o menys intensitat segons el 

lloc de Catalunya. Als inicis del neogen (23 milions 

d'anys), el moviment de col-lisió de les plaques es va 

aturar i, a la zona oriental de la península, es va iniciar 

un moviment de separado entre plaques que va origi

nar l'obertura del golf de Lleó. D'aquesta manera, les 

illes de Córsega i Sardenya, que estaven molt próxi

mes a Catalunya, es van desplaçar fins a la ubicado 

actual. Aquest fet va originar esforços d'estirament i 

va donar lloc a la disminució de l'escorça, i per tant el 

mar ocupà els Ilocs on abans hi havia relleu. Durant 

aquesta época es van originar un gran nombre de 

falles normáis que donaven lloc a fosses tectoniques, 

com la zona del Vallès i del Penedès, i van delimitar la 

costa actual. Aqüestes fosses tectoniques van modifi

car els relleus de les serralades costaneres catalanes i 

les van separar en dues subunitats: la Serralada Litoral 

i la Serralada Prelitoral. A m b aquesta nova s i tuado la 

conca de l'Ebre deixà de ser tancada, el riu Ebre es va 

obrir pas a través d'aquestes serralades i, a partir d'a-

quell moment , els sédiments es van dipositar al fons 

del Mediterrani. 
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El m o d e l a t g e del pa isatge montserrat í 

A poc a poc, les roques que formen part de Catalu

nya es van modelant a causa de l'accio dels agents 

externs (aigua, gel, vent, etc.) fins a configurar el pai

satge actual. Les roques mes toves i poc deformades 

Figura 2 

La infiltraciô de l'aigua 

a través de les 

diàclasis va modelant 

poc a poc la morfologia 

montserratina. 

Figura 3 

Vista panoràmica de 

Montserrat en que es 

veu el pas graduai 

dels conglomérats als 

sediments mes tous 

de tipus mari. 

donen lloc a morfologies suaus, i les mes dures i ple-

gades, a morfologies mes abruptes. Als Pirineus l'a-

muntegament d'estructures dona lloc a muntanyes 

impor tan t s , ment re que a la conca de l 'Ebre, en 

general, la morfologia és plana i té petits tu rons , 

excepte a les zones on es van dipositar els ventalls 

al-luvials. Perô en els limits sud de la conca hi ressal-

ten els relleus de Montserrat. Aqüestes petites mun

tanyes corresponen als ventalls al-luvials descrits 

anteriorment. Els côdols acumulats a la part interna 

d'aquests ventalls es van cimentar i es van transfor

mar en conglomérats, unes roques molt mes dures 

que els materials del voltant. Per aquest mot iu , 

actualment, en plena conca de l'Ebre destaquen en el 

paisatge diverses muntanyes, com ara el Montsant , 

Sant Llorenç del M u n t i Montserrat. C o m acabem 

de veure, aquests massissos teñen un origen similar, 

perô l'aspecte paisatgistic de cadascun és diferent. La 

morfologia montserra t ina , tant característica a m b 

agulles i pitons, és el résultat de la combinado entre 

l'erosió dels conglomérats i una xarxa atapeïda de 

diàclasis, unes fractures sensé desplaçament a m b 

dues direccions predominats: la N E - S O i la N O - S E . 

Per aqüestes fractures s'infiltra l'aigua que, poc a poc, 

va dissolvent el carbonat càlcic del ciment dels con

glomérats i les va eixamplant, tôt formant cavitats 

mes o menys àmplies. Les cingleres estan estructura-

des per aqüestes diàclasis i les agulles son blocs isolats 

a causa d'aquest fenomen d'erosió i dissolució asso-

ciats a la disposició de les diàclasis (figura 2). 

El ta l l géo log ie 

U n cop coneguda la geología que aflora a la superfi

cie, podem fer una interpretado de la geología en el 

subsôl, fent-hi un tall géologie. En la figura 4 es 

mostra el tall i la separado dels dos blocs per fer-ne 

la in terpretado geológica en profunditat. El tall té 

una direcció NS i va de la zona de Collbató (sud) a 

Castellbell (nord) . A l 'extrem esquerre, hi ha una 

falla normal (A), inclinada cap al sud, la quai ha 

enfonsat el bloc meridional i s'ha omplert de mate

rials del pliocè (9) que, generalment, son sédiments 

fins que fan els relleus plans per on passa l'autovia 
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CIÈNCIES NATURALS 

fossa del Vallès-Penedès 

Collbató(*r. 

MONTSERRAT 

monestir 

K g riu Llobregat 

figura 4 

S/oc diagrama amb 

el tall geologie. 

El pas lateral dels 

conglomérats a 

sédiments mes fins 

dona lloc a una 

morfologia menys 

abrupta a la zona on 

hi ha vegetado. Vista 

de la regió d'Agulles. 

de Barcelona-Lleida. Aquesta és una de les falles 

neógenes que formen la fossa tectónica del Vallès-

Penedès. Con t inuan t cap al nord, afloren els mate

rials (1) del primari (paleozoic), formats per roques 

a m b un cert grau de metamorf isme, deformats 

du ran t l 'orogènesi herciniana. Per sobre d'aquests 

materials i a través d 'una superficie erosiva, s'hi tro-

ben els materials del secundari, que están plegats i 

encavalcats per la falla inversa (B). Aquesta estructu

ra és la que limita les serralades costaneres catalanes 

amb la conca de l'Ebre, amb una vergèneia cap al 

nord; en aquest pun t , el relleu actual és la peti ta 

serra de Rubio. Els materials del secundari que es 

t roben en aquesta zona corresponen al triàsic i la 

seva série es pot veure a la carretera de Collbató a la 

cova del Salnitre. Aquesta série, de baix a dalt, esta 

formada per conglomérats i argiles vermelles del 

Buntsandstein (2); calcàries i dolomies del Muschel-

kalk inferior (3); argiles i gresos vermeils del Mus-

chelkalk mitjà (4), i les calcàries del Muschelkalk 

superior. En aquesta zona no hi ha mes materials 

secundaris i, per sobre del Muschelkalk, s'hi troben 

directament els sédiments del terciari, a través d 'una 

superficie erosiva. El nivell mes inferior (6) esta for

mat per argiles, gresos i conglomérats vermellosos, 

per sobre dels quais es troba el conjunt de conglo

mérats continentals montserrat ins (7) amb côdols 

que poden tenir entre 10-50 cm i alguns blocs de 

mida métrica. Aquesta unitat continental passa cap 

al nord, d 'una manera progressiva i a través d 'uns 

materials de t ransido (8), als sédiments marins del 

centre de la conca de l'Ebre. Aquest pas d 'un tipus 

de materials als altres esta représentât, en el tall, amb 

una ziga-zaga que correspon a la indentació dels 

materials de litologia diferent. En el cas de Montse

rrat, perô, aquest fet es po t copsar directament si 

s'observa el seu paisatge, per exemple, des de la zona 

de Vacarisses. A la fotografía panorámica (figura 3) 

veiem, a l 'esquerra, que el relleu és mes massís i 

compacte i, cap a la dreta (nord-oest), que les capes 

dures de conglomérats es van individualitzant dins 

de zones mes suaus, corresponents als materials 

marins, que son mes tous. 
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Vista de les ermites de la Tebaida i del monestir de Montserrat, en un gravât 
de/Voyage pittoresque et historique de l'Espagne (1806), d'Alexandre de Laborde. 
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MONTSERRAT EN LA LITERATURA 

La visió 
r o m á n t i c a 

de Montserrat 
en el cercle de Weimar 

In welchen ganz allein der Mensch auf seinen eigenen 

Montserrat Glück und Ruhe finden kann\ 

J. W. Goethe 

A u t o r : Ferran Alexandri 

Un deis aspectes mes desconeguts de Montserrat és la importancia que aquest 

massís va adquirir peí romanticisme alemany arran del viatge que va fer 

a la muntanya Wilhelm von Humboldt l'any 1800. La impressió d'una vida 

idíl-lica i felic en una naturalesa paradisíaca va convertir Montserrat en un 

símbol espiritual romäntic per excel-léncia. 

W ilhelm von Humboldt va descriure el seu 

viatge a Montserrat en un breu assaig, 

brillant i suggèrent, des del punt de vista 

d'un adepte de Rousseau, i aquesta descripciô va fer 

fortuna en el pensament dels intel-lectuals de Weimer, 

on residien els seus amies escriptors Goethe i Schiller. 

El mateix Schiller, després de Uegir Humboldt , va dir 

que aquella descripciô de la muntanya transportava el 

lector del mon exterior al mon interior. Quan H u m 

boldt descrivia una muntanya era per resoldre un pro-

blema psicolôgic, un conflicte huma. 

H u m b o l d t descobreix Montser ra t : 

Montserrat bei Barcelona 

L'aventura comença la primavera de l 'any 1800 : , 

quan Wilhe lm von H u m b o l d t feia un viatge per 

Espanya i descobri Montserrat. Els germans H u m 

boldt eren prou famosos en el seu temps: Alexander, 

viatger i naturalista, i Wilhem, antropôleg, pedagog i 

lingùista, fundador de la filosofia del llenguatge, inté

ressât per l'estudi de les Uengûes i els costums dels 

pobles i, també, viatger com el seu germa. 

Wilhelm, doncs, passa a Catalunya i, des de Bar

celona, va anar cap a Montserrat. Va enfilar-se a la 

muntanya per l 'amie carni de Collbató al monestir. 

De seguida va quedar impressionat pel paisatge: les 

estranyes agulles, però de belles formes, les creus al 

cim de les roques i de les ermites, i els camins que 

emergien en indrets insòlits el van dur a una pro

fonda reflexió. Escriu a Goethe: 

jMai no he gaudit d'una vista semblant! Imagineu-vos 

dos contraforts de formes gracioses, coroneu-les amb 

bosquets tan romànticament com ho pugui fer la vos

tra fantasia, amb la vali al fons i el curs del Llobregat 

prolongant-se fins al mar. Aquest Hoc reuneix tot el 

que pugui oferir un paisatge: majestat i bellesa. Les fal-

des de la muntanya són salvatges i arriscades per les 

moles amb forma de piràmide o de cilindre. 

Imagineu un h o m e del nord com H u m b o l d t , 

avesat a veure les altes muntanyes dels Alps. Avesat a 

veure cims nevats, glaceres, planells lacustres i bos-

cos d'avets. Avesat a veure la mun tanya en el seu 

Retrat de Wilhelm 

von Humboldt. (Dibuix 

de Joseph Schmeller). 

NOTES: 

Que l'home completamene 
sol, en el seu propi 
Montserrat, pugui trobar 
félicitât i assosec. 

Possiblement eis dies 26 
i 27 de marc del 1800, 
acompanyat de Schroeder 
de Bremen i Archdeacon de 
Dunkerke. (Nota 
d'Unamuno, 1951: 146). 
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L'itinerari que va fer W. Humboldt en el seu viatge a Montserrat: de Collbató va 

seguir el carni Veli fins al monestir. L'endemà de l'arribada, parteix cap al cim 

de Sant Jéroni ì cap a les ermites. 

marc més imponent , mes inexpugnable. Aquest pai-

satge no hi era a Montserrat; no obstant això, aques

ta m u n t a n y a posseïa una singulari tat que la feia 

única, tenia uns trets inimaginables que no havia 

trobat mai en cap altra muntanya del mon. 

No té Montserrat el carácter greu, grandiós i solemne 

de les muntanyes nordiques, dels Alps, de les nostres 

serralades o dels mateixos Pirineus. Aquesta muntanya 

sorgeix en forma d'illa (...) és ruda, salvatge i de for

mado caòtica (...) no té cascades que fessonin amb un 

fragor tremend (...) el que li falta en grandesa a Mont

serrat queda reemplaçat per un enllaç meravellosament 

harmonie de gracia i rusticitat, i pel silenci imponent 

que hi regna. 

Les creus al cim de les agulles, la boira casual, la 

vegetado selvàtica i, de l luny. . . , un toc de campanes 

provinent del monestir, li dugueren a la memòria el 

poema del seu amie Goethe : «Die Geheimnisse» 

(«Els misteris»), escrit el 1784, en qué parlava d 'un 

pelegrí que puja a una muntanya on hi ha un mones

tir habitat per ermitans. El poema i la impressió del 

viatger conflueixen en un sentiment interior pregón; 

«els seus misteris se'm representaren molt vivament». 

Tant és així que en tornar a París escriu una carta 

a Goethe en forma d'assaig naturalista sobre Mont 

serrat (Montserrat bei Barcelona) amb la idea de fer-

l'hi arribar perqué el publiqui: 

(...) desitjo dur-lo a una comarca, amb la quai, com a 

màxim, unes altres dues d'Europa s'hi poden compa

rar, on la naturalesa i els seus habitants es troben en un 

acord mutu i meravellós, i on l'estranger mateix s'ha 

allunyat del món i dels homes (...) Vull portar-lo a les 

habitacions eremítiques de Montserrat, a prop de Bar

celona. 

L'assaig de Humbo ld t comença amb la descripciô 

propia d 'un viatger que ha arribat a una muntanya 

diferent de totes les que ha vist fins aleshores, d 'una 

naturalesa única, perqué té unes caractéristiques 

introbables en d'altres muntanyes, com ho testimo

nien les agulles de formes fantasioses que la imagi

n a d o humana converteix en figures i símbols. 

A mesura que pujava el sender que porta al monestir, 

que seguía a poc a poc els sinuosos pendents de les 

roques (...) vaig sentir el repic d'unes campanes i em 

semblava veure el seu pietós pelegrí davant meu; i 

quan des de les pregones timbes, cobertes de verdor, 

vaig alçar eis ulls i vaig veure les creus, que amb santa 

audacia algunes mans van posar a les altures vertigino-

ses a la punta de nues agulles, a les quals sembla 

impossible que l'home hi arribi... 

Pero, per damunt de tot, el van captivar les sor-

prenents vistes quan va assolir el cim de la munta 

nya, la miranda de Sant Jeroni, des d 'on va poder 

veure els Pirineus; pero també un altre fenomen: el 

mar de boira ais peus del caminan t . H u m b o l d t 

queda fascinât: «Vam veure el més gran i magnifie 

espectacle de núvols que jo recordó». 

Aleshores la muntanya esdevé enigmática, única, 

capaç d'atreure els homes. Humbo ld t exposa la fas

c inado de la muntanya des d 'un punt de vista geo-

gràfic i naturalista, pero també estétic: 

(...) el profund silenci tan sois el trenca de tant en tant el 

repic d'alguna ermita. No he pogut deixar de considerar 

que aquests llocs son com asils d'una tranquilla separa

do del món, on el desig de viure sois amb si mateix i la 

naturalesa, trobaria plena satisfacció i sense destorb. 

N o obstant aixó, el que destaca per damunt de tot 

és el fet que l 'home i la naturalesa aconsegueixen en 

aquest indret una harmonía paradisíaca. Humbold t 

de seguida manifesta que l ' important de Montserrat 

és el fenomen eremític. Afirma que la part central del 

seu viatge és la visita a les ermites, i no pas al mones

tir. Humbold t es distancia del fenomen religiös. Tot i 

que hi va ser convidat pels monjos del monest i r 

durant un dia, no demostra una atenció especial per 
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la vida monástica ni tan solament un interés destaca-

ble per la Moreneta i la llegenda de la seva troballa. 

No pot existir res de mes estrany que aquest Hoc (...) 

aquí tot s'esfuma davant la grandesa i la singularitat de la 

naturalesa. L'església no pot ser considerada de bon gust, 

encara que fa la impressió de magnificencia i solemnitat. 

En el seu assaig pren protagonisme justament la 

llegenda de fra Garí, que duia a Montserrat una vida 

d'ermità, però que fou temptat pel dimoni: 

un exemple meravellós d'insipidesa, rusticitat i volup-

tuositat (...) un ermita que per algún pecat s'ha impo-

sat una penitencia extraordinària, és indubtable que 

només una poetització pietosa la va retrotreure fins al 

segle IX per proporcionar mes credulitat. 

El dia següent de l'arribada al monestir, a trcnc 

d'alba parteixen cap a les ermites. L'ermita és entesa 

per H u m b o l d t com el centre del m ó n d 'aquesta 

muntanya, i l'encaix amb la naturalesa és obvia, ja 

que el fenomen eremític és primigeni, perqué va ser 

anterior al monàstic. Montserrat és una muntanya 

elevada, d 'una naturalesa salvatge, on viuen ermi-

tans, amb les seves regions de Tebes i Tebaida, remi-

niscéncies deis pr imers anacoretes . 3 El viatge de 

H u m b o l d t transcorre per diverses ermites: Santa 

Anna , San Jeroni , San Anton i , Santa Magdalena, 

San Onofre i Sant Joan. 

[A Sant Joan]: (...) hi havia un ermita molt vellet, un 

home petit, amb hàbit gris i bastó, i una Uarga i descu

rada barba, que li donava, entre aqüestes aspres roques, 

un aire de salvatge rusticitat... 

[A Santa Anna]: Era un home beli, d'aspecte benigne. 

A la nostra pregunta «¿Quants anys feia que vivia a la 

muntanya?», ens va respondre: «Divuit, però m'han 

passat com si fossin divuit dies. Res no ha torbat la 

meva pau, si no és el record dels meus pecats». 

[A Sant Jeroni]: L'ermita de Sant Jeroni és la que té la 

situació més bella i romàntica (...) S'eleven els cims de 

la muntanya sorgint com illes de l'humit mar de boira 

que cobria la planicie sencera (...), i a la dreta un abis

me terrible. 

[A Sant Antoni]: (...) edificada en un cimai salvatge i 

solitari, ens va rebre amb gest malhumorat l'ermità (...) 

que era aragonés. 

H u m b o l d t viu a Montserrat una experiencia de 

primer ordre entorn els homes, els anacoretes de les 

ermites. N o és només la religió. Potser ni tan sola

ment és la religió. Els ermitans són a la muntanya 

per un altre motiu molt més transcendental: trobar 

la pau interior i conèixer-se a si mateixos en un pia 

purament socràtic. D'aquesta manera és com poden 

apropar-se al grau de perfecció. Per això es fa neces

sària una mena de muntanya harmónica i en estat 

pur com Montserrat. Humbo ld t es fixa en els ermi

tans, que viuen ai'llats del món , compenetrats amb 

la naturalesa, com a bons salvatges en definitiva. 

F 

Pero ¿qué hi fa el mite del bon salvatge en l'aventu

ra de Humbold t , si tenim en compte que cent anys 

abans aquest mite ja havia decaigut en favor del pro

grés i de la civilització? Humbo ld t s'adona que l'e-

xistència d 'un h o m e virtuós i simple, que viu en 

regions inaccessibles i que es troba en les condicions 

idíMiques del començamen t del m ó n és real. El 

mite, pervingut pels descobridors, va tenir un paper 

destacat en la literatura del segle XVI, i també durant 

1'iMuminisme, amb la idea d'assolir la félicitât a tra

vés del retorn a la vida natural. Humbo ld t veu que 

aixô és possible. H o viu. I aleshores no pensa només 

en el poema de Goethe, sino en Rousseau i la seva 

filosofía naturalista. Creu que els ermitans de Mont 

serrat representen un Hoc en la vida arcàdica. Aixi 

dones, és cert: ¡una vida en la naturalesa és possible! 

Els ermitans que vaig veure son homes quiets i tran-

quils, pietosos en aparença i probablement en realitat 

també. (...) Com el salvatge, sovint ha de lluitar amb 

el poder dels éléments, i com aquest s'enfila amb agili

tar i audacia ais murs rocosos gairebé verticals. (...) Ha 

de ser una experiencia meravellosa renunciar al privile-

gi huma de poder sortir de determinats límits, i quedar 

El més pur estil romàntic 

plasmai per l'oli El 
viatger contemplant un 
mar de boires, de 
Caspar David Friedrich 

(1817). D'esquena a 

l'espectador, com si fos 

a l'interior d'un tempie, 

en silenci, el viatger 

contempla la naturalesa 

sobre la qua! s'estén tot 

el que és divi. 

NOTES: 
3 La Tebaida és una antiga 

regio d'Egipte, amb capital 

a Tebes. A la seva zona 

desèrtica va sorgir, al segle III, 

la vida anacorètica amb 

personatges tan famosos 

com sant Pau l'Ermità, sant 

Antoni, sant Pacomi i la seva 

germana Maria. Aixi la 

Tebaida és sinònim dels llocs 

destinats al recés i a la 

contemplació. 
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com els animals lligat de prop a la terra, sense vagar de 
gust i plaer, tancar les sèves forces i tots els desitjos en 
un espai de terra i prescindir de tot, tret del eel i de la 
vista de muntanyes i del mar sense confins. (...) tal 
com la posseïa o delirava posseir Rousseau... 

Jean-Jacques 

Rousseau, un dels més 

grans pensadors del 

segle xvm, en un retrat 

de Maurice-Quentin de 

la Tour: M. Rousseau, 

citoyen de Genève 

(1753). 

L'anècdota 

J. W. Goethe , 

un escriptor a lemany 

de Weimar, escriu 

un p o e m a romantic 

de carácter espiritual 

en clau naturalista 

a n o m e n a t «Die 

Gehe imnisse» («Eis 

misteris»). Un viatger 

antropòleg, Wilhelm von 

Humboldt , descobreix 

q u e Montserrat és el 

marc ideal per entendre 

la clau del p o e m a i, fins 

i tot, per acabar - lo 

d'arrodonir. Després , 

u n escriptor a m i e de 

tots dos, F. Schiller, des 

de Weimar, contribueix 

a fer entendre m é s bé 

els a rguments q u e 

Humbo ld t exposa en 

el seu assaig. G o e t h e 

accepta les idees 

de tots dos i, m é s 

endavant, reinterpreta 

el seu mateix p o e m a , 

de manera q u e 

Montserrat e s d e v é 

un s ímbol espiritual 

d'Alemanya al 

c o m e n ç a m e n t 

del segle xix. 

Rousseau i la natura lesa arcàdica 

El fet que Humbo ld t esmenti Rousseau és molt sig-

nificatiu. El ginebrí Jean-Jacques Rousseau perta-

nyia al sector més crític del pensament il-lustrat. 

Estava convençut que la civilització i el progrés 

havien fet que l 'home perdes la seva Uibertat origi

nària. L'unica solució per superar la seva al ienado és 

el regrés historie, per pal-liar els efectes del progrès. 

Rousseau sent nostalgia per Testât primigeni (l'estat 

naturai) de l'èsser humà. De seguida exalta el paisat-

ge, la muntanya, per la seva sublimitat aterridora: 

«Necessito torrents, roques, avets, boscos frondosos, 

muntanyes, senders aspres per enfilar-m'hi i davallar 

precipicis al meu voltant per sentir un beli terror». 

Però en defensar l'estat naturai de l'èsser humà per 

damunt de la civilització -artificiosa i postissa- topa 

amb la idea de la Il-lustració, que basa el progrés en 

la raó. Rousseau busca la senzillesa d'esperir: la igno

rada és l'unie mitjà possible per evitar Terror. Rous

seau parteix de la convició que existeix un estât natu

ral primitiu en el quai els éssers humans son lliures; 

per això la cultura i la civilització son les causes dels 

mais de l'individu. Creu fermament que l 'home és 

bo per naturalesa i el medi social, que abusa de la 

raó, és el culpable de la seva corrupció. La ciencia, la 

cultura i la vida civilitzada son responsables del fer 

que l 'home s'allunyi d'aquell estât original de bondat 

i pau en que vivia interiorment, amb si mateix, i, d'a-

questa manera, s'envileix. 

El mateix filòsof només accepta quedar com a 

individu indefinible i irrepetible, diferent dels altres. 

Aixi mateix ho diu en començar Les confessions 

(1789): «Sento el meu cor i conec els homes. N o sóc 

fet com cap d'aquests que he vist; goso creure que 

no sóc fet com cap dels qui existeixen. Si no vale 

més, com a mínim en sóc diferent.» 

Aquesta línia de pensament en clau filosofica 

dona una interpretació prou exacta perqué un viat

ger romàn t i c hi vegi una relació en trobar-se a 

Montserrat. Humbold t , dones, veu la naturalesa del 

massís català com un paradis mític, com un santuari 

on es pot assolir una ha rmon ía entre individu i 

naturalesa. Almenys és possible dur-hi una vida sen-

zilla, sensé necessitats exteriors i sensé participar de 

les contradiccions socials i, en conseqiiència, s'hi pot 

assolir la félicitât. Meditar, trobar la pau interior a 

través de la pura con templado de la naturalesa. Els 

ermitans de Montserrat acompleixen totes les idees 

que Rousseau ha proposât sobre la naturalesa, per

qué son al paradis terrenal, al retorn a la simplicitat, 

a Tautosuficiència i a la pau de Tànima, com el bon 

salvatge, lliures d 'un pia social. 

Monser ra t arr iba a W e i m a r 

Humbold t , en el seu assaig vol dir a Goethe que a 

Montserrat ha vist allò que havia llegit abans a «Die 

Geheimnisse»: la base espiritual comuna de totes les 

religions, i que el Hoc per a aquesta base es troba en 

la naturalesa harmonica, perqué està preservada de 

la civilització, i és un Hoc aïllat i salvatge, on l 'indi

vidu pot viatjar a través de la naturalesa i de si 

mateix. I aquesta experiencia, entesa com un viatge 

iniciàtic, que acompleix el programa rousseaunià, és 

el que captiva Tatenció de Humbold t . 

Finalment Tassaig Montserrat bei Barcelona es va 

publicar a Alemanya Tany 1803: Montserrat era des-

cobert pel romanticisme alemany, sota la interpretació 

de Goethe i Schulet, i arribaría a autors com Schopen

hauer o el music Richard Wagner. Goethe va arribar a 

la cort de Weimar cridat per Thereu del ducat de 

Saxonia-Weimar Caries August Tany 1775. Va entrar 

al seu servei i s'establí per sempre més a Weimar, on 

aviat es forma un important cercle intel-lectual inté

grât per un elenc de literats i pensadors, i fins i tot de 

músics: Herder, Wieland, Musäus, Knebel, Bertuch, 

Lenz, Schiller i Zelter. Eis germans Humbo ld t fre-

qüentaven aquest cercle a les acaballes del segle XVIII, 

on Goethe i Schiller feien tertulies i dialogaven sobre 

el classicisme i el romanticisme. La seva presencia era 

especialment valuosa, jus tament perqué tot el que 

havien vist i après dels seus viatges es transmetia en 

aquest espai d'intel-lectualitat, que esdevenia una véri

table plataforma d'irradiació de cultura. 
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MONTSERRAT EN LA LITERATURA 

Q u a n Goethe rep l'assaig de H u m b o l d t queda 

molt impressionat. En un article seu publicat el 1816 

i dirigit a una associació estudiantil que li requeria un 

aclariment del seu difícil poema «Die Geheimnisse», 

va fer una prolixa explicado, en la quai feia referencia 

dues vegades a Montserrat, amb tanta naturalitat que 

hem d 'entendre que el public alemany de Weimar 

coneixia perfectament la muntanya catalana: 

Ara bé: per exposar aquí l 'ulterior designi -mi l lo r dit, 

el pía genera l - i t ambé l'objecte del poema, començo 

per condu i t el lector a través d 'una sort de Montserra t 

ideal (...) 

Avui dia (...) potser es veuria amb gust, vestit amb poètics 

arreus, allô que to thom acata, i es confirmaría pel seu mig 

lector en aquelles idees en que l 'home complctament sol, 

en el seu propi Montserrat, pot trobar félicitât i assossec. 

La figura del mitjancer (el pelegrí, en el poema, i 

H u m b o l d t , en la realitat) simbolitzen el pun t de 

reflexió sobre el fet religiós. Només a través dels ermi

tans és possible evitar els vicis (com el dogma) que 

formen part de totes les religions. Goethe presenta la 

seva aproximació a la religió com a fenomen, i hi 

col-loca una mena d 'home singular que pugui ter de 

mitjancer entre allò divi i allò terrenal. Q u a n Goethe 

diu que «l'home completament sol, en el seu propi 

Montserrat, pot trobar félicitât i assossec», completa 

l'explicació del poema segons la visió de Montserrat 

de Humboldt . N'accepta les vivències i Montserrat es 

converteix en el véritable marc d'aquests misteris 

(«Die Geheimnisse»). La publicació de l'assaig de 

Humbold t va representar, doncs, que Montserrat fos 

objecte de tema dins de la literatura alemanya. 

Goethe va enviar l'assaig de Humbold t a Schiller 

el 2 de setembre del 1800. Tots dos vivien a Weimar. 

Només très dies va trigar Schiller a tornar-li aquest 

assaig, acompanyat d 'una carta amb el seu punt de 

vista. Schiller va fer una lectura més aviat psicològi

ca del text de H u m b o l d t : com que Montserrat és 

una muntanya aïllada, aquest mateix aïllament con-

dueix el visitant a un estât humà tancat i individua-

litzat, a un viatge a l'interior de si mateix. La m u n 

tanya, al seu torn, desprèn un efecte estrany en els 

homes que fa que s'aïllin del món exterior i els porta 

al seu jo més l'ntim, per preguntar-se sobre el sentit 

A la dreta, l'escriptor 

alemany Johann 

Christoph Friedrich 

von Schiller, en una 

litografia de Ludovike 

Simanowiz (1793). 

Goethe a la campanya 

romana, obra de 

Johann Heinrich 

Wilhelm Tischbein 

(1786). 

de l'individu i el seu pas per la Terra. Per a Schiller 

Montserrat és un espai arcàdie i sagrat on viuen els 

ermitans, perqué la muntanya posseeix una energia 

diferent de les altres muntanyes, de manera que en 

aquest espai és possible dintanciar-se de la vida 

social. Montserrat és vist com el món espiritual inte

rior de l 'home. 

Montserrat apareix de sobte en el món de Weimar 

com un simbol modèlic, com el prototip del món sen

sible, «del descobriment de la dimensió interior, espiri

tual i psicològica de l'èsser humà» (Piulats, 2001:99). 

A baix, pintura 

d'Otto Knille sobre 

el cercle de Weimar 

(1884); al centre, Goethe 

discurseja. El quadre 

mostra la influencia de 

l'escriptor alemany sobre 

els filòsofs, cientifics 

i literats de l'època 

(Schiller és dempeus a 

la dreta). 
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Dit d 'una altra manera: Montser ra t esdevé un 

escenari on l 'home pot retornar a la naturalesa primi

gènia, a una mena de paradis on vivia en comunica

do harmonica amb l'obra divina i amb si mateix. Un 

espai on els ermitans creuen que ès possible la unió 

amb déu, via que es trobaria celada en la naturalesa. 

Per això hi viuen. Descobrir, dones, la naturalesa d'un 

Montserrat ideal serveix per decobrir-se a si mateix. 

Montser ra t al Faust 

Alguns crítics (Loeper, Piulats) han vist també una 

influencia de Montse r ra t en l 'obra més famosa i 

complexa de Goethe, el FausP. la historia d 'un home 

de ciencia que no ha aconseguit de trobar la félicitât, 

malgrat els seus coneixements . La contradicció li 

arriba quan és vell, i s'aboca a la magia i al pacte 

amb el d imoni per garantir una félicitât que al llarg 

lina interpretado del poema 

El significat ocult de «Die Geheimnisse» («Els misteris») 

El poema ens parla d'un jove religiós, el germà Marc, que com un pele-
grí recorre un paisatge natural desconegut. S'enfila fatigosament per 
una muntanya elevada a través d'un carni sinuós: 

Per muntanyes i valls passa el camí; aquí es traba cohibida la mirada, 
allá torna a esplaiar-se lllurement, I de mica en mica el sender s'es-
corre cap a les garrotxes. 

Marc veu una ampia i assolellada valí i el cim de la muntanya: 

(...) arriba al capvespre a una valí amena, molt iHusionat amb la ¡dea 
que en aquells boscosos terrenys podría trobar un hospltalari sostre 
sota el qual poder passar la nit. 

Al peu de l'abrupta muntanya, que ara es dreçava al seu davant, va 
creure distingir vestlgis d'un carni que s'estenia serpentejant; el va 
seguir i hagué d'enclmbellar-se a les roques (...) i divisa el cim de la 
muntanya. 

A la llunyania sent una campana i pensa que algú viu per aquests 
verals. I al mateix cim descobreix un beli monestir, a l'entrada del qual hi 
ha un símbol fascinant: una creu travessada per roses, i al centre de la 
creu, una tríada de llum blanca resplendent. 

¿Qu¡ haurà maridat la creu amb aqüestes roses? (...) i medita i se 
sent edificada l'anima. 

El símbol de la rosa i la creu que apareix a la porta del monestir sim-
bolitza la protesta (germandat dels Rosa-Creu4) davant del que és etern. 

TI 
J§> 1 

I I I «kU? ;* I ' 1 

Matins, oli d'Otto Knille (1832-1898); el quadre provoca 

una sensació misteriosa entorn deis monjos, que ben bé 

podrien representar els Rosa-Creu del poema de Goethe. 

La naturalesa i la humanitat lligades a la religió, per assolir l'harmonia de 
l'èsser humà. Per tant, la unió de la rosa amb la creu és la solució d'un 
deis misteris. 

Marc truca al monestir, i és rebut per dotze monjos guerrers, que 
viuen com a ermitans en aquell indret salvatge per buscar déu a la seva 
manera. Però arriba en un moment crític, perqué el superior (a qui ano-
menen Humà) és a punt de morir i encara no ha désignât successor. La 
comunitat explica a Marc que tots els seus membres han deixat eis 
piaers del món exterior i viuen aquí redosos en una nova vida. Després 
és introduit en una de les sales del monestir, on descobreix una estanca 
amb una gran creu i un cercle de treize setials, decoráis amb estranys 
símbols: 

Deixa que aquests blasons t'invitin a quedar-te fins que arrlbls a saber 
les gestes de múltiples herois; no és possible endevinar el que en 
aquests se cela, per alxò se t'explicarà confldenclalment; tot I que ja 
pressents, és ciar, el que va sofrir aquí més d'un, quant va perdre i qui
nes lluites sostlngué... 

Marc es retira a un cel-la, i de matinada sent una música estranya. 
Vol entrar novament al monestir, però la porta és tancada; per una fines
tra pot veure un ritual secret célébrât al jardi de l'edifici: hi veu tres joves 
amb corones de flors al cap que duen torxes enceses, fins que desapa-
reixen. I aquí s'acaba el poema. 

Es tracta d'un poema ¡nconclús, però que presenta les claus per 
entendre el que Goethe pensava sobre el fet religiós. Ens descriu la reli
gio en clau naturalista: una naturalesa salvatge, el fenomen dels ermi
tans guerrers i la meditació. 

El viatge de Humboldt des de Collbató fins a Montserrat per un carni 
tortuós i la visió del monestir coincideixen a grans trets amb el poema, i 
també el repic de campanes. També les creus que envoltaven el mones
tir, situades al capdamunt de les agulles. Però quan el rep l'abat i Ii diu 
que hi ha dotze ermitans a Montserrat, Humboldt no pot deixar de pen
sar en una altra sorprenent coincidencia. Quan el monjo que el guia per 
la muntanya Ii diu que un cop per setmana, a les 4 de la matinada, tots 
els ermitans es reuneixen a Termita central de Santa Anna per fer missa, 
ja s'imagina els dotze ermitans balxant per la muntanya amb torxes 
enceses, com diu el final del poema: 

Tres adolescents amb torxes a les mans divisa, que apressats corren 
pels senderols. 

I la muntanya de Montserrat revela de sobte a Humboldt els misteris 
que no havia acabat d'entendre de l'enigmàtic poema de Goethe, justa-
ment perqué n'ha viscut l'experièncla. Creu haver-ne compres el sentit 
profund. 

NOTES: 
4 Els Rosa-Creu eren una societat secreta originada a Alemanya al segle xvn, 

creada, segons la llegenda, peí cavaller germánic Christian Rosenkreuz; lligada 
després a la francmaconeria. Els cavallers tenien el propósit d'intervenir pací-
ficament i secretament en el món per assolir-hi la pau i una religió comuna. 
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de la seva vida d 'estudi no ha assolit. Busca una 

alternativa. Li cal viure el carni de la foscor per 

poder superar el seu propi escepticisme. 

Es en les escenes finals del Faust on es pot veure un 

paral-lelisme amb Montserrat. Aquest final és religiós. 

En el darrer capítol, anomenat «Bergschuchten» 

(«Barrancs»), «els sants anacoretes estan repartits de 

dalt a baix de la muntanya i instal-lats en les cavitats 

de les penyes». Un «cor de nens benaventurats» canta: 

La selva, a m b el seu balanceig, sembla acostar-se; les 

roques deixen sentir el seu pes aquí; s'aferren al terra 

les arrels; els troncs forts s'alcen enlaire (...) la pregona 

cova ofereix alberg; muts , tranquils al voltant de nosal-

tres, s'arrosseguen Iléons per respectar el Hoc consagrat, 

sant asil de l 'amor. 

I per acabar, l'aparició de la Verge (Mater Glorio

sa), salvadora de l 'anima de Faust, són éléments que, 

tots junts, tenen una certa semblança amb les agu-

lles de Montserrat, els ermitans de Tebes i la Tebai

da, la Verge de la muntanya i l'escolania. 

¿És mol t arriscat dir que Goethe només podia 

haver dissenyat aquest final tan sols perqué prengué 

com a pun t de referencia l'assaig de Humbold t i la 

relació de la naturalesa idíl-lica amb els ermitans de 

Montse r ra t i la Verge? Si això és així, aleshores 

Montserrat esdevé un símbol molt important en la 

seva obra, on amaga el seus pensaments més pro-

funds sobre l'espiritualitat. 

Conclusió 

Així, Montserrat, un escenari arcàdie, esdevé un sím

bol del re t robament interior. El romanticisme ale

many descobreix la naturalesa harmónica, i l 'home 

com a membre intégrant d'aquesta mateixa naturale

sa també té una part desconeguda de si mateix que cal 

descobrir i conciliar: els sentiments. La rao asfixia els 

sentiments i aconsegueix que l 'home sigui infeliç, tal 

com deia Rousseau. Però Goethe i Schiller solucionen 

aquest conflicte perqué estan convençuts que el senti

ment estètic és capaç d'integrar el racional amb el 

natural de la vida, des de l'interior d'un mateix, sensé 

nécessitât de les liéis socials. Aquesta és la filosofia del 

véritable ermita, del bon salvatge: conciliar rao i sen

timents i obtenir un sentiment espiritual integrador. 

Per tant , els ermitans tenien un gran interés pels 

romàntics. Els ermitans no volen dominar la natura-

lesa, sino comprendre-la i unir-s 'hi. Per això cal 

conèixer-se a si mateix, seguir el programa socràtic i 

després valorar-ne el résultats, la vida propia. Això es 

pot entendre també com un aprenentage. 

El romanticisme alemany va escampar per tot 

Europa una nova manera de veure la vida, no sola-

ment com un moviment estètic, sino buscant una 

filosofia de la vida tenint en compte altres alternatives. 

Es sabut que Goethe havia trencat amb el cristianisme 

i les institucions eclesiàstiques, però encara conservava 

la nécessitât de creure i buscava un símbol adient per 

ocultar-hi els seus desigs. Paral-lelament, hi hagué un 

desenvolupament progressiu d'una part de la cultura 

espiritual en el decurs dels segles X V I I i X V I I I , que con-

duí a organitzacions secretes extraconfessionals que 

perseguien fins humanitaris, com els Rosa-Creu, els 

maçons o els il-luminats. La petja de Goethe en 

aquest terreny és évident, tant a «Die Geheimnisse» 

com a la seva novel-la d'aprenentatge Wilhelm Meister. 

L'anècdota que he reportât no és una simple curio-

sitat histórica o literaria. N o és només el fruit de l'ad-

miració d'un viatger que veu per primer cop Montse

rrat i queda meravellat per la seva naturalesa, i després 

explica a tothom el que ha descobert. Tot plegat té 

una transcendencia considerable. Quan Humbold t va 

a Montserrat veu, en essèneia, allò mateix que Goethe 

havia escrit a «Die Geheimnisse» i n'entén aleshores el 

sentit ocult. N o és només aquesta muntanya, que té 

una geologia especial, és sobretot el que hi troba. 

Avui dia Montser ra t , a banda del que pugui 

representar per a muntanyencs i no muntanyencs , 

s'ha convertit en un Hoc destinât a satisfer el turisme 

catòlic convencional. Són molt pocs els intel-lectuals 

catalans que han vist, com veieren els alemanys, la 

magia romàntica que irradia la muntanya, si excep-

tuem, naturalment, el cas de Jacint Verdaguer i Joan 

Maragall. 
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Joaquim Mir, 
e l p i n t o r d e M o n t s e r r a t 

Joaquim Mir a l'Aleixar 

(Camp de Tarragona) 

l'any 1907. 

El cami de la Cova 

(1908), reflecteix 

l'especial Sensibilität 

pel color i la riquesa 

de matisos, en un 

marc on destaca la 

verticalitat de les 

formes montserratines. 

A u t o r a : Teresa C a m p s 

I encara més: el pintor de la Verge, títol concedit 

per la comuni ta t benedict ina de Monserrat i 

aceptat de molt bon grat pel pintor. Pocs artistes 

han merescut aquest guardó. L'atzar volgué confir-

mar-ho: el pintor paisatgista Joaquim Mir, que havia 

nascut a Barcelona el 1873, hi va morir el 27 d'abril 

del 1940, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, 

on es recuperava d u n a intervenció quirúrgica. 

És prou coneguda la trajectória d'aquest pintor, 

tal vegada el qui millor va pintar la diversitat de les 

terres de Cata lunya, tot descobr in t -ne els valors 

plastics; també ho és el seu taranná marcat per la 

intensitat vital, la bonhomia i l 'enorme capacitat de 

treball. La seva voluntat de pintar únicament paisat-

ges Catalans el va portar a descobrir per a la pintura 

llocs inexplorats de la geografía catalana, molts 

d'aquests carregats de gran significació simbólica. El 

més emblematic de tots fou tal vegada Montserrat, 

on Mir va pintar en dues ocasions: el 1908, en una 

estada curta , i el 1931, convidat per la comunitat 

benedictina en ocasió de les festes de l'any jubilar. 

Tothom que conegui la muntanya de Montserrat, 

hi hagi arribat a peu o hi hagi caminat pels viaranys 

que recorren la seva particular configurado, hi pot 

contemplar la diversitat de punts de vista, la dificultat 

de captado d u n tot que no existeix de forma unitaria, 

la riquesa i la imprevisió de les formes, la potencia dels 

volums que donen forma al massís, l'entitat de cada 

una de les singulars formacions que constitueixen els 

diversos conjunts petris de la formació, l 'harmonica 

combinació entre els cingles, la vegetació i el cel 

—sovint emboirat, sovint solcat de núvols blancs en 

constant t ransformado- i, si la proximitat dels penyals 

esdevé companyia en el camí i ens permet observar la 

riquesa de matisos i colors que manifesten, pensant en 

la manera com ho pot veure un pintor, s'obren tots els 

reptes: ¿com podem resoldre la captació en tot el con-

jun t de l'especial atmosfera de la muntanya? ¿De 

quina manera hom pot situar-se per assolir el distan-

ciament necessari que permet enquadrar una visió 

cohérent? ¿Com podem treballar els colors d 'un 

paisatge sotmès a variacions lumíniques i de tonalitat 

constants? I, sobretot, ¿com podem no trair l'esperit 

imponent de la muntanya que no és solament una for

mació física original i única, sino també una siuació de 

significació espiritual? 

Mir sempre va saber resoldre els reptes diversifi-

cant les sèves visions montserratines en obres de for

mat impor tant i de més petites, notes, nombrosos 

dibuixos, algún gravât i alguna aquarel-la. De forma 

previa ais résultats pictórics, hi ha la saviesa pictóri

ca del pintor , la seva experiencia, la seva especial 

sensibilitat pel color, la riquesa de matisos que cal 

saber obteni r dels colors de la seva paleta, pero 

també hi havia la seva capacitat d' impressionar-se 

davant l 'enorme espectacle de la naturalesa a la qual 

ell sempre va respondre amb una absoluta devoció, i 

l'especial sent iment que inspira Montserra t a tots 

aquells que hi saben veure el significat profund que 

té per a la gent de Catalunya. 

La primera estada de Mir a Montsetrat es produeix 

des del camp de Tarragona, on vivia i pintava des que 

va tornar de Mallorca. La verticalitat de les formes 

montserratines i la puntualització de cossos i ombres 

en taques de color s'agermana molt bé amb la manera 

de pintar que estava desenvolupant en els camps 

d'avellaners i les rieres seques de l'Aleixar i Maspujols. 

Tot i que sembla que la seva producció no fou molt 

abundant , constitueix un conjunt força cohérent 

dominâ t per tons blaus i vermeils. Q u a n aquests 

quadres van ser exposats a Barcelona el 1909, hi desta-

cava el Camí de la cova; l 'eminent crític Joaquim Folch 

i Torres va escriure unes paraules a propósit d'aquesta 

tela: «Allí on el genial paisatgista us fa vibrar l'anima, 



MONTSERRAT I LA PINTURA 

Els sants obradors 

(1931). Aquesta obra 

imponent és 

una de les peces 

més notables de la 

col-lecció de ¡'abadía 

de Montserrat, on es 

combinen 

coherentment els tons 

blaus amb els vermells. 

com un orgue amb totes les veus obertes, és en aquell 

magnifie quadre de Montserrat on, al pas de la rauxa 

lirica del pintor, sentiu desvetllar dins vostre tota la 

grandesa mistica del Hoc... Mireu-vos-el: ha endevinat 

tots els gloriosos secrets de la muntanya, sense saber-

ho i ens porta al cor el perfum de la llegenda mística i 

al pensament la grandesa d'un gran fet geologie». 

L'any 1931 la comuni ta t benedict ina, sota la 

direcció de l'abat Marcet, va voler enriquir les festes 

jubilars del monestir, en qué celebraven la seva fun

d a d o per l'abat Oliva el 1031, amb un concurs de 

pintura: Montserrat vist pels artistes catalans. Una 

crida a tots els artistes a fixar la seva visió de la 

muntanya per iniciar el n u d i de la pinacoteca del 

monestir. Mir va ser especialment invitât a pintar-hi 

fora de concurs. El pintor va residir a Montserrat, 

allotjat pel monjos tot el mes de juliol i part del mes 

d'agost del 1931. Va pintar una bona quanti tat de 

peces d'una forma totalment organitzada i mostrant 

una vitalità! i una energia tal que el portaven a tre-

ballar amb quatre o cinc teles cada jornada, sense 

comptar els dibuixos i apunts que feia constamment. 

Sembla que encara tenia temps de fer tertulia amb els 

altres pintors concursants , tenir una forta amistat 

amb alguns monjos de la comuni ta t i conèixer la 

important biblioteca del monestir. 

El conjunt de les pintures despiega una multiple 

visió dels llocs més emblemàtics del recinte conven

tual, i sovint els monjos hi intervenen captats en les 

sèves activitats diàries, sempre amb el rerefons dels 

imponents penyals que configuren l'entorn monrser-

ratí. Es tracta d 'una pintura feta amb tota la saviesa 

del pintor expérimentât que sap treure els matisos i 

els contrasts de color de les formes físiques, i també 

reflectir clarament els efectes lumínics i els canvis del 

pas el dia. 

De totes aqüestes, tal vegada l 'obra que va im

pressionar més la c o m u n i t a t benedic t ina fou Els 

sants obradors, obra imponent i perfectament identi-

ficadora del conjunt de sentiments épies i lírics que 

recolzen sobre les poderoses pedrés de Montserrat . 

Aquesta obra, col-locada en un Hoc d 'honor en el 

momen t de l'exposició de l'any jubilar, ha restât a 

Montserrat , i encara és una de les peces notables de 

la rica col-lecció d'art cátala propietat del monestir. 

En un llibre fet per escriptors, músics i pintors amb 

motiu de les festes jubilars, Mir hi va escriure aqües

tes radies: 

Montserra t , altar sant, holocauste encensât de boires, 

besat pel sol eternai, tr iomfador i gloriós en les tempes

tes, vigilant amorós de nostres fadigues, rep l 'humil aca-

tament d 'un fili de la terra que t 'estima. Q u i m Mir. 

Una pintura 
feta amb tota la 
saviesa del pintor 
expérimentât 
que sap treure 
els matisos 
i els contrasts 
de color de les 
formes físiques. 
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Conèixer 
Montserrat 

Text: Francesc B e a t o i V icens 

De Montserrat podem trobar llibres que parlen sobre 
espeleología, geología, geografía, vegetació, fauna, etnografía, 
folklore, croniques de viatges, descrípcions literàries, historia..., 
des d'antic fins a l'actualitat, pero en aquesta selecció només 
ens centrarem en els itineraris, les vies d'escalada i la historia 
excursionista de Montserrat. 

M A P E S 

De molts mapes que s'han publicar sobre Montser

rat, en destaquem el de Ramón de Semir i d'Arquer, 

publicat l'any 1949, i l'últim, que ha publicat l'édito

rial Alpina-Geo/Estel el 2005, obra de Miquel Soro. 

El de Ramón de Semir va ser una obra molt tre-

ballada; el de l'éditorial Alpina ha estât fet amb la 

técnica més avançada en el camp de la cartografía. 

Montserrat. 
Ramón de Semir i d'Arquer. 
Escala 1:10.000 (mida: 86,5 x 67 cm) 

Editorial Seix & Barrai. Barcelona, 1 9 4 9 

Montserrat. Pare Natural de 
la Muntanya de Montserrat. (E-25). 
Miquel Soro. 
Dos mapes a escales 

1 : 5 0 0 0 (mida: 97 x 67,5 cm) i 1 : 1 0 . 0 0 0 (mida: 84,5 x 67,5 

Editorial Alpina - Geo/Estel. Granollers ( 2 0 0 5 ) 

ESCALADA 

El corpus d'escalada d e Montser ra t 

De l'extensa producció de guies d'escalada de Montserrat, cal destacar-ne els 

cinc volums de Roques, parets i agulles de Montserrat, obra de Josep Maria 

Rodés i Ferran Labraña. Després d'haver fet sistemàticament fotografíes de 

gairebé totes les agulles i parets del massís durant deu anys (1972-1982), els 

autors hi sobreimprimiren les vies, les explicaren amb detall i hi afegiren, a 

més, dades historiques, la ubicado exacta i el descens de cada via. 

Aquesta guia esta dividida en cinc régions: Agulles, Tebes i Tebaida, 

Tabor i Cavall Bernât, Frares Encantats i Ecos, que en conjunt representen 

el corpus més complet que s'havia fet fins ara en escalada. Fins i tot s'hi pot 

seguir l'evolució dels materials i de la técnica de l'escalada durant aquests 

deu anys. En resum, una obra en cinc volums que ha esdevingut una refe

rencia inqüestionable en el m ó n de l'escalada montserratina. 

Roques, parets i agulles de Montserrat (5 v.) 
Josep M. Rodés i Ferran Labrana 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 

CoMeccid Gavall Bernât; 1 , 2 , 4 , 9 , 1 0 

Barcelooa ( 1 9 7 2 - 8 2 ) 

roques, 
parets i agulles 

ONTSERRAT 
R E Q Û C O S . r-HAflfcS fcMCWWTS 

HUA P E S C & U B E S 

5 p m rodes i ierran lábrate 

ESCALADES ALS • 
uFRARES ENCANTATÍ 

: % g 

Altres l l ibres 

Toni Jiménez 
G u í a d e e s c a l a d a l i b r e 

Ediciones Desnivel. Madrid ( 1 9 8 1 ) 

Guías Desnivel; 1 

Antonio García Picazo 
M o n t s e r r a t . L a s m á s b e l l a s 

a s c e n s i o n e s 

Editorial Martínez Roca. Barcelona ( 1 9 9 0 ) 

E s c a l a d e s a S a n t B e n e t 

Editat pels mateixos autors. Barcelona ( 1 9 9 5 ) 

Antonio García Picazo 
M o n t s e r r a t . A s c e n s i o n e s d e l e y e n d a . 

G. Picazo - Tot Muntanya. Barcelona ( 2 0 0 0 ) 

Daniel Jori 
E s c a l a d e s a i s F r a r e s E n c a n t a t s 

( M o n t s e r r a t ) 

Cossetània Edicions. Valls ( 2 0 0 2 ) 

Azimut; 35 

David Hita Sánchez 
M o n t s e r r a t . G u i a d ' e s c a l a d e s 

d e l v e s s a n t n o r d 

Desnivel Ediciones. Madrid ( 2 0 0 3 ) 

roques, 
parets i agulles 

MONTSERRAT 
1/ REGIO D AGULLES 

GUIA D'ESCALADES 

per 
josep m. rodés i ferran labraña 

GUÍA rESCAMJlKS 
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PUBLICACIONS 

E X C U R S I O N I S M E 

Un clàssic l l ibre d' i t ineraris pel massís montserrat í 

Entre els llibres que descriuen els camins de Montserrat - u n massís que per 

la seva complexitat orogràfica resulta difícil i complex- , hi t robem una de 

les guies més completes i ben resoltes d'aquest massís muntanyós: Cami-

nant a Montserrat, del monjo Ramon Ribera-Mariné, publicat el 1992. 

Aquest mateix autor ja havia publicat, el 1975, Camins i canals de Montser

rat, que no va trigar gaire a esdevenir un clàssic. En plantejar-se'n la reedi-

ció, fautor va preferir de refer-lo. El résultat fou una obra de referencia, un 

dels millors llibres descriptius del camins montserratins. 

A Caminant a Montserrat la m u n t a n y a es divideix en cinc sectors: 

Monistrol, monestir de Montserrat, Santa Cecilia, Collbató i el Bruc. S'hi 

recull un total de seixanta-dos itineraris -presenta ts amb força precisió 

descriptiva i hora r i a - , dos mapes mol t detallats i un bon n o m b r e de 

fotografíes panoramiques, que faciliten la localització del recorregut dels 

camins. Aquest llibre ajudarà l'excursionista a guiar-se per la laberíntica 

xarxa de camins que es poden fer en aquesta meravellosa zona. 

C a m i n a n t a M o n t s e r r a t . I El m a s s í s 

R a m o n R i b e r a - M a r i n é 

Publications de l'Abadia de Montserrat 

CoHecció Cavali Bernât; 2 2 

Barcelona ( 1 9 9 2 ) 

Ramon Ribero-Mariné 

CAMINANT 
A MONTSERRAT 

I. EL M A S S Í S 

PUflUCAOONS DE LABADÍA DE MONTSERRAT 

GUA 
D'ITINERARIS 

\0 
MONTSERRAT 

Altres l l ibres 

Lo renzo Estivi l i 

M o n t s e r r a t 

M. Arimany, editor. Barcelona ( 1 9 4 9 ) 

Pere B o s q u e t s i C o d o r n i u 

I t i n e r a r i s m o n t s e r r a t i n s 

Editorial Ossa Menar. Barcelona ( 1 9 6 1 ) 

R a m o n R ibe ra i M a r i n é 

C a m i n s i c a n a l s d e M o n t s e r r a t 

Publications de l'Abadia de Montserrat 

Barcelona ( 1 9 7 5 ) 

C o l t a l o Cavali Bernât 3 

J o r d i M i r i Ca r i es A l b e s a 

M o n t s e r r a t E x c u r s i o n s d e s 

d e l s a n t u a r i i c a m i n s d ' a c c è s . 

Publications de l'Abadia de Montserrat 

Barcelona ( 1 9 9 9 ) 

A n t o n i A r a g ó n i Jo rd l La l ueza 

P a s s e j a d e s p e r M o n t s e r r a t : 

e x c u r s i o n s f á c i l s pe í p a r e n a t u r a l 

Editorial Portic. Barcelona ( 2 0 0 2 ) 

J o r d i Ol iver i P a u s a s 

M o n t s e r r a t . G u i a i t i n e r a r i a 

Publicacions de l'Abadia de Montserrat 

Barcelona ( 2 0 0 3 ) 

Guies del Centre Excursionista de Catalunya 

J o a n PorteI I R i fa 

Els c a m i n s d e l 'Alba. 1 - M o n t s e r r a t 

Editorial Alpina i Geoestel. Granollers ( 2 0 0 5 ) 

H I S T O R I A 

L'escalada a Montser ra t al l larg dels anys 

Montserrat ha estât i és Leseóla per excel-léncia de totes 

les generacions d'escaladors del nostre país. Des dels 

primers passos que es varen fer a casa nostra fins a l'ac-

tualitat, tots els grimpaires han pujat a les agulles o han 

fet alguna via per les parets d'aquest massís. 

El llibre d'en Josep Fatjó ens explica amb detall les 

proeses que han fet els escaladors al llarg dels anys. 

C o m e n ç a a m b la pr imera escalada coneguda, docu

mentada de l'any 1851. L'autor esmenta l'obertura pro

gressiva de vies en totes les agulles i parets, l'evolució de 

la tècnica i els materials que han fet servir les diferents 

generacions, parla del paper que han tingut els monjos 

escaladors, hi inclou un recull comentat de les publica

cions al llarg dels anys i, finalment, clou el llibre amb 

una reflexió sobre el fet d'escalar a Montserrat. Es trac

ta d 'una obra imprescindible per conèixer la historia de 

l'escalada al massís montserratí i també a Catalunya. 

PI 
HISTORIA DE L'ESCALADA 

A MONTSERRAT 

Publicacions de I Abadía de Montserrat 

H i s t ô r i a d e l ' e s c a l a d a a M o n t s e r r a t 

J o s e p Fat jô i G e n é 

Publications de l'Abadia de Montserrat 

Col'leccid Cavall Bernât; 4 9 

Barcelona ( 2 0 0 5 ) 

Al tres l l ibres 

J o s e p B a r b e r a I S a u q u é 

M o n t s e r r a t p a m a p a m 

( O p e r a c i ó M o n t s e r r a t ) 

Publications de l'Abadia de Montserrat 

Barcelona (1977 ) 

Col-lecció Cavall Bernât, 5 

J o s e p B u c h i P a r e r a 

El C a v a l l B e r n â t d e M o n t s e r r a t 

Club Excursionista de Gracia. Barcelona ( 1 9 8 2 ) 

J o s e p B a r b e r a i S a u q u é 

H i s t ô r i a d ' u n a p e d r a 

Federado d'Entitats Excursionistes 

de Catalunya. Barcelona ( 1 9 9 5 ) 
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LA M O T X I L L A DE M U N T A N Y A 

Crònica CEC 

Premi Columna del Centre 
a Francese Beato i Vicens 
i a Josep Jordi Queraltó 

E l 26 de novembre passat, en els 
actes del 129è avversari de la fun

dado del Centre Excursionista de Cata
lunya, fou atorgat a en Josep Jordi Que
raltó i Torner -vicepresident de la Secció 
de Cinema i Vídeo del Centre- i a en 
Francese Beato i Vicens -exvicepresi-
dent del Centre-, el Premi Columna del 
CEC. El Premi Columna s'instituí per 
«distlngir l'esforg, la constancia I la dedi
cado desinteressada a les tasques de 
l'entitat, a les seves activitats i a la seva 
projecció exterior», i es concedeix «no 
només ais socis, sino també a aquelles 
persones o entitats que reuneixin sufi-
dente mèrlts per ser-ne dignes». 
En Josep Jordi Queraltó, soci del Centre 
des del 1949, s'ha dedicat en eos i àni
ma a la Secció de Cinema i Vídeo. Des 
del 1971 ha estat delegat del Centre 
-que representa l'Estat espanyol-, i 

sovint d'Andorra, al congrès i al concurs 
anual de la Unió Internacional de Cine
ma Amateur (UNICA). Presidí la Secció 
de Cinema del 1974 al 1982. Va pro-
moure les sessions deis jurats deis con
cursos i acollí desinteressadament, amb 
aquest motiu I en nom del Centre, mol-
tes personalitats del món de la cultura. 
En Francese Beato, soci de l'entitat des 
del 1967, és una persona abocada al 
Centre i a l'excursionisme, especial-
ment en l'àmbit de les excursions 
col-lectives. Organitzà un bon nombre 
de cicles d'excursions, juntament amb 
altres entitats catalanes i dinamitzà amb 
tenacitat les esplèndides trobades deis 
Aplecs Excursionistes deis Països Cata
lans. Finalment, ha estat vicepresident 
del Centre entre el 2001 i el 2005. 

Artur Peix 

Crònica espeleològica 

Acaba amb exit l'expedició 
espeleològica a Tilla xilena 
Madre de Dios 

A principis de febrer va finalitzar 
amb èxit la II Expedició Espeleolo

g í a Internacional Isla Madre de Dios 
2006, que va explorar aquesta Illa xile
na durant 21 dies. Els nou membres 
de l'expedició (andorrans, catalans, 
italians i argentins) es van concentrar 
en la recerca del riu subterrani que ali
menta una enorme surgèneia que des
emboca al mig del mar. S'hi van loca-
litzar tres coves que sembla que for
men part d'un matelx sistema, ja que 
están estructurades sobre la mateixa 
falla. En total s'hi van topografiar mes 
de 3 km de galeries i uns 700 m de 
desnivell acumuláis, sense arribar 
encara al prêtés col-lector. Una altra 
expedició, francoxilena, ha fet impor
tants troballes arqueolôgiques a la 
mateixa illa. 

Una de les caractéristiques que ta mes 
intéressant l'exploració de Tilla és I'ex

cepcional velocitat d'erosió de la roca 
calcària que hi ha, una de les més 
grans del món. Això és degut a les 
caractéristiques del clima: unes preci-
pitacions superiors als 8.000 
L/nf/any, températures fredes i vent 
sostingut proper als 100 km/h. Aques-
tes condicions dificulten l'exploració a 
causa de les violentes crescudes dels 
rius subterranis. Altres dificultats són 
l'accidentada topografia del terreny i 
l'espessa vegetació de les valls, cone-
guda com a bosc magallànic, una altra 
de les meravelles de la zona. L'Illa, a 
uns 400 km a l'oest de les torres del 
Paine, va començar a ser explorada a 
mitjan década del 1990, i tot just ara 
es comencen a veure els primers 
résultats, que esperonen els espeleò-
legs a preparar noves expedidons. 

Valenti Zapater 

Josep Jordi Queraltó a l'assemblea UNICA a Blankerberge, 

Bèlgica, setembre del 2005. 

Jovellanos, 9,4t. 2a. 
Cantonada Pelai 
(Plaga Catalunya) 
Barcelona 

Tel 93 317 08 52 
Aragó, 406 
Esc. A, Ir. Sa. 
Cantonada Nápols 
Barcelona 

Tel 93 265 82 55 

1a. visita i 

1a. Profilai 

gratuita 

Centres Implantologia i Estètica Dental 
Cliniques Dentals 
Dr. Eugenio Cánepa Sánchez - Col. n. 1982 

Més avantatges per a socis 
i familiars directes del CEC 

Descomptes especiáis 
25% en tots els tractaments 
30% en implantologia i ortodòncia 

Especialistes en Implantologia i Estètica Dental 

A c c e p t e m to tes les m ú t u e s 
F i n a n ç a m e n t : 12 m e s o s s e n s e interessos i f ins a 5 anys 

15 anys al serve i 
de la salut bucoderttal 
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Publicacions 

Presentado del llibre Eis boscos de 
Catalunya. Aprofitament i futur 

E l dijous 2 de marg del 2006 el Cen
tre Excursionista de Catalunya va 

presentar el llibre Els boscos de Cata
lunya. Aprofitament i futur. El president 
de l'entltat, Josep Manel Puente, va 
presidir l'acte, amb la presencia de Jor-
di Sargatal, director de la Fundació 
Territori i Paisatge, i amb la inestimable 
intervenció de Josep M. Panareda. 
Joan Campaña, coordinador deis dos 
cicles de conferencies celebráis al 
Centre els anys 2004 i 2005, que han 
donat origen a aquest volum editat per 
Competium, va resumir breument la 
situado deis boscos a Catalunya i va 
enumerar els reptes que ens planteja 
el futur. Campaña va agrair emotiva-
ment l'esforg que van realitzar tots el 
ponents en les conferencies i va donar 
les grácies també ais autors del llibre 
per fer possible l'edició d'un conjunt 
de textos que, sens dubte, es converti
rán en una referencia. 
Josep Manel Puente va destacar públi-

cament l'orgull que representa per al 
Centre el fet d'haver pogut centralitzar 
i coordinar un esforg comú destinât a 
millorar la situado d'un patrimoni tan 
important de Catalunya corn ho son els 
boscos. 

A mes de la presencia de textos deis 
mes grans especialistes catalans de 
diferents sectors relacionats amb la 
gestió forestal, el llibre i el cicle de 
conferencies han estât apadrinats per 
una entitat de referencia: la Fundació 
Territori i Paisatge, el director de la 
qual, Jordi Sargatal, va cloure l'acte. 
Els Boscos de Catalunya. Aprofitament i 
futur inclou articles de Ferran Roda, 
Joanjo Ibáñez, Caries Gracia, Martí Boa-
da, Eduard Rojas, Marc Palahí, Xavier 
Mateu, Josep M. Vives, Joan Rovira, 
Pere Riera, Jordi Camprodon, Eduard de 
Ribot, Jordi Pietx, Josep M. Panareda i 
Pere Maluquer. 

Eduard Parchada 

w w w . f a i 

C E N T R E M E D I C 

r f i s i c . c o m 
Tel. 9 3 2 0 2 3 1 9 7 

Muntaner 2 3 1 2n 
0 8 0 2 1 Barcelona 
Fax 932 022 435 
info@factorfisic.com 

Treballem amb mútues 
Condlclons especiáis per ais socis del CEC 

Crònica de cinema 

Medalla UNICA 2005 
al Dr. Artur Sarro i Martín 

Artur Sarró a casa seva. 

C ada any la UNICA cedeix una 
medalla (una sola per pais i any) 

per a ser lliurada a una persona o enti
tat que cal honorar. Enguany es va 
decidir d'atorgar-la al doctor Artur 
Sarró i Martin, nascut el 1933, pel fet 
de ser un cineasta no professional 
amb unes caractéristiques uniques, ja 
que a part de ser psiquiatre de prestigi 
(des del 1966), ha dedicat la seva vida 
a filmar documentais sobre el conti
nent africa i sobre ternes ornitològics, 
de manera que s'ha convertit en un 
autèntic especialista en aquestes dues 
matèries, i ha acumulat uns quaranta 
films, sempre amb format cinemato
grafie de 16 mm. 

Ha viatjat a l'Àfrica unes quaranta 
vegades, i ha visitât i filmât un total de 
21 països. Ha estât al Sahara unes nou 
vegades i coneix tot l'Àfrica occidental 
-Mal i , Burkina Faso, Senegal, Costa 
divori i Ghana-, i també el Txad i el 
Camerun. Coneix eis parcs d'Uganda I 
ha navegat en piragua pel Niger. Ha 
navegat també très setmanes per les 

i Iles Galápagos -les coneix gairebé 
totes. Ha estât al Perú, a Mèxic, a Sri 
Lanka i a l'india, filmant obres que ha 
présentât en moites conferencies i 
actes publics - i en una dotzena d'oca-
sions a TVE2-, a mes de diverses 
sequèneies de fauna a la série Medite-
rrània. Al nostre país, i centrats en l'or
nitologia, ha fet filmacions al delta de 
l'Ebre, a Doñana, al Collsacabra i al 
parc de Monfragüe (Càceres). Però no 
ha tingut mai costum de frequentar els 
certàmens de cinema o vídeo ama
teurs, motiu pel quai les sèves pel-licu-
les, d'una extraordinària qualitat, no 
han tingut ocasió de ser guardonades 
corn caldria. Per aquest motiu s'ha vol-
gut guardonar amb la medalla UNICA 
aquest cineasta tan singular. 
En la sessió celebrada el passât 16 de 
juny, a mes de lliurar-li la medalla, es 
van projectar diverses realitzacions 
sèves. 

Artur Peix 

FE D'ERRADES 

Per una errada de la Redacció, 
allena a l'autora de l'article, a la 
pàgina 15 del nóm. 863 de Mun-
tanya, va sortir escrit al peu de 
fotografia que el Dr. Bataller era a 
Fuentelespino de Moya, en una 
exploradó geològica, l'any 1859, 
quan hi havìa de dir: 1959. 
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