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Ponència llegida a la taula rodona «Montserrat, un monestir al servei de Catalunya» dins 
les V Jornades de Serra d’Or, que se celebraren el dimecres 1 d’abril del 2009, al palau 
Moja, Direcció General del Patrimoni Cultura, Generalitat de Catalunya. Publicat com 
article a Serra d’Or nº 595-596 juliol agost 2009 
 
L’atracció de la muntanya de Montserrat 
 
La muntanya de Montserrat exerceix una gran atracció sobre un espectre molt ampli i 
divers de persones, que hi troben un lloc esplèndid i idoni per a escalar, per a meditar, 
per a estudiar o simplement per a passejar, en un espai on la natura i l’espiritualitat — 
en el sentit ampli de la paraula — es fonen d’una manera especial. 
 
Aquesta atracció és antiquíssima i podríem afirmar, sense gaire por d’equivocar-nos, 
que ja es posà de manifest quan s’hi van establir els primers eremites, probablement a 
l’època visigòtica 1. 
 
El primer atractiu és la forma de la muntanya, modelada sobre els estrats de 
conglomerat. Jacint Verdaguer, explicà poèticament l’origen de la muntanya: «Amb 
serra d’or els angelets serraren eixos turons per fer-vos un palau.» 2 
 
Aquest escenari original i espectacular de grans parets i esveltes agulles de formes 
suggestives, es veu completat per la vegetació, que no arriba a tenir l’originalitat de la 
morfologia, i l’empremta humana secular, que és la responsable de gran part del paisatge 
actual. 
 
Un altre element que caldria afegir a la llista dels elements que fan atractiu Montserrat, 
és la posició geogràfica. Un massís alt, isolat, sense muntanyes altes a prop, situat poc o 
molt al mig de Catalunya, el fan una fita que es veu de lluny estant i, alhora, un bon 
mirador de la Catalunya central, del Pirineu i, també, del mar. 
 
El santuari de la Mare de Déu i el monestir benedictí, elements clau de l’atracció de 
Montserrat 
 
Tal com va escriure el Dr. Oriol de Bolòs al pròleg de la Flora de Montserrat  
«...l’atracció de Montserrat no és solament conseqüència del seu paisatge. El santuari de 
la Mare de Déu fundat fa prop de mil anys, i l’abadia benedictina que ha crescut al seu 
redós han esdevingut un centre religiós i cultural que ha tingut i té una gran influència 
sobre la vida del nostre poble.» 3 



 
Efectivament, l’element clau de l’atractiu de Montserrat és el santuari de la Mare de Déu 
, que ha rebut ininterrompudament —llevat dels períodes convulsos del segle XIX i la 
Guerra Civil espanyola— la visita de pelegrins d’arreu del país i del món.4. 
 
La comunitat monàstica benedictina ha estat un referent en molts aspectes de la fe, la 
cultura bíblica i la litúrgia i un suport per a moltes persones que hi han acudit en busca 
d’orientació o de consol. També ha fet una meritòria tasca de suplència, en molts 
aspectes, en els temps difícils de la dictadura 5 
 
Montserrat també és atractiu pels amants de l’art: de la música —amb l’Escolania i aviat 
el nou orgue—, i les arts plàstiques —amb el museu amb una important col·lecció 
artística—, i també pels científics, amb la biblioteca i les col·leccions de manuscrits, 
incunables o de papirs del Fons Roca-Puig. 
 
L’interès dels naturalistes per la muntanya 
 
L’interès científic per la muntanya de Montserrat, al llarg de la història, pot ser il·lustrat 
amb un nombre interminable d’exemples. Si ens cenyim als estudis naturalistes, podem 
veure que els primers en estudiar la muntanya van ser els botànics, com Francesc Micó 
(segle XVI), al qual van dedicar l’orella d’ós (Ramonda myconi) descrita per a la ciència 
a partir d’un exemplar que ell mateix havia recol·lectat a Montserrat. També els 
membres de la família Salvador herboritzaren a la muntanya i una part dels plecs es 
conserven a l’herbari Salvador de l’Institut Botànic. Més endavant la muntanya és 
explorada, més o menys superficialment, per tots els botànics del país i de l’estranger 
que visitaren Catalunya.  
 
L’estudi seriós de la botànica catalana comença a meitat del segle XIX, ran de la 
reobertura de la Universitat de Barcelona —suprimida pel decret de Nova Planta de 
1716— i sobretot a partir que Antoni Cebrià Costa, ocupa la càtedra de botànica el 1847. 
 
La recerca botànica de la muntanya la dugueren a terme dins el primer quart de segle 
XX: Joan Cadevall 6Pius Font i Quer 7 i Adeodat Marcet 8  i, a finals del mateix segle, es 
completa l’estudi més exhaustiu de la flora amb la publicació de la Flora de Montserrat9, 
entre els anys 1991 i 1993). 
 
En el camp de la fitosociologia, a l’inici de l’estudi de la vegetació catalana, el 1934, els 
membres de la SIGMA capitanejats per Josias Braun-Blanquet, estudiaren a Montserrat 
algunes comunitats vegetals que van descriure per primera vegada. Posteriorment Guy 
Lapraz 10 i Oriol de Bolòs 11 en completaren l’estudi. 
 



També en el camp de la briologia hi ha estudis notables de Antonio Casares (1905), 
Pierre i Valia Allorge i Creu Casas 12. En canvi, la flora liquènica 13 i la fúngica no estan 
gaire ben estudiades a la muntanya.  
 
La muntanya també atragué l’atenció dels geòlegs. Pràcticament l’iniciador dels estudis 
geològics a Montserrat va ser el canonge Jaume Almera 14 fundador de l’escola geològica 
del Seminari de Barcelona, la primera dels Països Catalans. Posteriorment s’afegiren 
altres estudis sobre diferents aspectes de la geologia de Montserrat deguts sobretot a 
Noel Llopis Lladó, que ja tenen més de mig segle 15 
. 
La major part de les publicacions geològiques sobre Montserrat anteriors als anys 
setanta del segle passat tracten aspectes geomorfològics, com el carst i el modelat. No és 
fins als treballs de Pere Anadón i Mariano Marzo que disposem d’estudis 
sedimentològics i estratigràfics que permeten entendre la formació del massís i la seva 
relació amb la compressió alpina que va afectar el marge sud-est de la Conca de l’Ebre  
16. Desgraciadament, la majoria aquests estudis es troben dispersos en revistes molt 
especialitzades i escrits en anglès.  
 
Caldria també afegir-hi alguns treballs d’hidrogeologia, sobre les fonts mentideres17, i 
també sobre espeleologia. 
 
En l’aspecte faunístic, la muntanya, tot i que ha estat estudiada per uns quants 
especialistes, amb aportacions d’abast i contingut desigual, no disposa del catàleg 
aprofundit que es té de la flora. 
 
L’interès dels excursionistes per Montserrat 
 
L’excursionisme neix al nostre país de l’anhel d’estudiar, conèixer i estimar la nostra 
terra que desvetllà la Renaixença i, en un primer temps, es caracteritza per una evident 
intencionalitat científica i històrica. 
 
Un fet il·lustra aquest tarannà: la instal·lació, el 26 d’octubre de 1889, del primer 
termòmetre de màxima i de mínima a les ruïnes de l’antiga ermita de Sant Jeroni 18 per 
part d’uns socis de l’Associació d’Excursions Catalana. 
 
Progressivament es manifesta un interès per l’exploració de les muntanyes. Un clar 
exemple en seria la primera ascensió excursionista al Montgròs de Montserrat el 1879 o 
a primers de 1880, duta a terme per Cèsar August Torras 19que va ser l’autor de guies 
excursionistes més important de la. primera meitat del segle XX. L’accentuació 
progressiva de dos corrents en l’excursionisme — un de més científic i un altre més 
esportiu—, portà la creació de seccions de muntanya dins les entitats. Aquest factor 
esportiu, més deslligat del país i del seu passat, prendrà importància i agafarà una volada 
notable sobretot després de la Guerra Civil. 



 
Un bon exemple de l’aspecte esportiu en el món de la muntanya és l’escalada, que a 
Montserrat es manifesta ja el 1851 20 Però no és fins el 1920 que Lluís Estasen escala la 
Gorra Frígia i després fa les primeres als Ecos (1922), el Frare Gros (1924), el Bisbe 
(1932), etc. Després de la Guerra Civil, l’escalada agafa un gran impuls i els escaladors 
obren vies a totes les parets i agulles. 
 
Val la pena remarcar la dedicació, podríem dir-ne mística, a la muntanya del grup 
Amics del Sol21, recorrent-la, arranjant-ne els camins i publicant diverses guies, sota el 
lideratge constant de Pere Bosquets. 
 
El paper del monestir de Montserrat en el coneixement de la muntanya 
 
Podem afirmar que el monestir, tot i que la seva missió és una altra, ha estat un dels 
motors del coneixement científic de la muntanya. 
 
El capítol 48 de la Regla de Sant Benet 22, escrita el segle VI, parla del treball manual que 
han de fer els monjos. Modernament aquest treball s’ha  interpretat en un sentit ampli, 
que també inclou el treball intel·lectual i l’estudi científic. Així, doncs, la majoria dels 
abats han estimulat l’estudi i el treball científic dels monjos que hi tenien predisposició. 
 
La contribució del monestir s’ha orientat cap a molts camps diferents. Intentarem 
sintetitzar-ne els principals donant-ne alhora alguns exemples il·lustratius. 
 
El coneixement de la muntanya i els seus camins, amb el llibre Montserrat, su pasado, su 
presente y su porvenir... de l’abat Muntadas 23,  la Guia 24  i el mapa  de la Revista 
Montserratina 25 i, sobretot, amb les guies modernes de Ramon Ribera-Mariné 26, molt 
ben elaborades i reiteradament reeditades.A més, cal recordar la documentada 
contribució a la fixació de la toponímia de Josep Galobart. 
 
El coneixement de la biodiversitat, sobretot vegetal, amb l’obra d’Adeodat Marcet, que 
formà un herbari modèlic que es conserva al monestir i un catàleg de la flora27. En la 
seva obra, Marcet comptà amb l’assessorament de dos dels botànics importants del seu 
temps: Joan Cadevall i Carlos Pau, de Sogorb.  
 
També ha contribuït en el coneixement de la meteorologia amb instal·lació d’un 
observatori28. a cura de Narcís Pérez. Les dades es publicaren en la Revista 
Montserratina a partir del gener de 1907. L’observatori gaudí de l’assessorament i el 
suport de Rafael Patxot, mecenes i gran afeccionat a la meteorologia, que hi donà 
diferents aparells. S’integrà a la xarxa que tenia Patxot i intentà muntar una estació a 
Sant Jeroni, que no reeixí. El monestir també tenia, abans de 1936, una petita xarxa amb 
observatoris que mesuraven les precipitacions a la rodalia de la muntanya: Can Castells, 
Collbató, Esparreguera, Marganell, Sant Jeroni, Vacarisses.  



 
Una de les contribucions continuades i importants que ha fet Montserrat ha estat en el 
coneixement de la història pròpia. Com a exemples podem esmentar, en el segle XVIII, 
la aportació del P. Benet Ribas 29  a una gran obra sobre la història civil, eclesiàstica i 
natural de Montserrat promoguda per Francisco de Zamora 30 que s’abandonà en 1790. 
Fent un salt en el temps, tenim un conjunt de treballs més recents dels historiadors del 
monestir Anselm Albareda, Cebrià Baraut, Josep Massot i Francesc X. Altés, per 
destacar-ne alguns. Finalment podem subratllar la contribució al coneixement del 
Neolític de Montserrat del P. Guiu Camps, lingüista i biblista, el monjo que coneixia 
més coses de la muntanya, segons expressió de Ramon Ribera-Mariné. 
 
A més de generar ciència, el monestir ha tingut un interès especial a publicar tot el 
referent a Montserrat, tant a l’antiga Revista Montserratina i de l’actual Montserrat. 
Butlletí del Santuari, com a través de l’editorial Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
que ha format un extens i variat catàleg bibliogràfic montserratí. 
 
Podem concloure, doncs, que la feina feta és àmplia i sòlida, però, com tot treball humà, 
parcial i perfectible. Esperem que les obres dels que ens han Montserrat. Butlletí del 
Santuari (2a època), 29: 58-62. Montserrat, 1991.  
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