
La Muntanya

IjArrenc cle Ia Gostadreta o
dels Pins Vers

(Breu història d'una identificació toponímica)

per Josep Galobart i Soler

La redacció de la Revista Montserratina pu-
blicà, l'any \909,|a primera guia moderna d'iti-
neraris de la Muntanya de Montserrat.l El lli-
bret aplegava la descripció dels itineraris que la
Revista Montserratina havia anat publicant en
les seves pàgines al llarg dels anys 1908-1909.
En aquesta primera guia de Montserrat, en des-
criure I'itinerari de Montserrat a Coltbató pel
camí que passa per la capella de Sant Miquel
diu que de I'indret anomenat "les Voltes, ... hi
ha un viarany que porta casi de pla al peu del
cèlebre pou de Iø Costa Dreta".2 Curiosament
en la descripció del mateix itinerari publicada a
la Revista Montserratinct, uî any abans, el fe-
brer del 1908 no s'hi esmenta aquest viarany ni
l'avenc de la Costadreta.3

Això té una explicació. Entre la publicació de
f itinerari enla Revista Montserratina il'apari-
ció de la guia d'itineraris s'havia fet el primer
descens que tenim documentat a l'avenc de la
Costadreta. Efectivament, el dia 13 d'agost de
l'any 1908 un grup compost per mossèn Marià
Faura i Sans, M. Matheu, el Pare Adeodat Mar-
cet i Josep M. Co, acompanyats d'altres perso-
nes, baixaren i exploraren l'avenc. La gesta fou
divulgada en la premsa amb articles escrits pels
mateixos expedicionaris, els quals el popula-
rilzaren fins el punt que el recopilador dels itine-
raris i editor de la guia pogué qualificar-lo de
cèlebre.

Mossèn Marià Faura i Sans publicà, I'any
1909, el Recull espeleològic de Catalunya, que

7 . Itineraris de la Monlanyø de Montserrat, Barcelona I 909
2. Ilinerqris de lq Montanya de Montserrct, Barcelona 1909,p 32
3. Adeodat M". MARCET, Itinerarío de la Montaña de Montserrat
díns Revista Montserralína, II(1908), p. 42
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és un punt de referència obligat en la història de
I'espeleologia caralana.4 En el núm 150 d'a-
quest catàleg s'esmenta 7'avenc de la Costø dre-
ta, silntat dins el terme de Collbató. En aquest
mateix catàleg, però, uns números més avall, en
el núm. 169, esmenta també un avenc dels
Pinsverts, situant-lo dins el terme de Collbató,5
sense afegir-hi cap més dada, cosa que indica
que no I'explorà. No sabem d'on tragué Mn.
Faura i Sans la referència sobre I'avenc dels
Pins Vers o bé si féu algun intent per localitzar-
lo i explorar-lo. Mossèn Faura i Sans, I'any se-
güent, el 1910, publicà la descripció i el croquis
de l'avenc de la Costa-Dreta.6 A partir de| Re-
cull espeleològic i de la descripció de M. Faura
tothom ha considerat que es tractava de dos in-
drets diferents, però, com tot seguit demostra-
rem, es tracta del mateix avenc.

A principis d'aquest segle, doncs, els topò-
nims de I'avenc de la Costadreta i del poetó
dels Pins Vers, eren vius al poble de Collbató
malgrat no conèixer-ne la situació exacta del se-
gon. A partir del Recull espeleològic de Mn.
Faura tots espeleòlegs catalans que han explorat
els avencs del massís de Montserrat esmenten
els topònims âvenc de la Costadreta i dels
Pins Vers com dos indrets diferents, el primer
conegut i el segon desconegut.

El topònim d'avenc de la Costadreta el tenim
testimoniat, entre altres, en el mapa de J. Cabe-

4 Marià Faune r S,rrs, Recull espeleològic de Catalunya dìns So-
ta Terra, Barçelona 1909, pp. l-26
5 Marià FAURA I SANS, Recull espeleològic de Catalunya drns So-
tq Terro, Barcelona I 909, p 8.

6. La descripció de l'avenc fou publicada per Mn. Marià Fnune I
stus, La espeleología de Catøluña dins Memoriqs de la Real Socie-
dad Espaíiola de Historía Naturøl, vol. VI(1910), pp 517-519.
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Detall del nrapa de Montserrat de Joan Cabeza (1 909) amb la situacio de l'avenc de la Costadreta
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za pvblical per la Revísta Montserratina l'any
1909,7 en el mapa de Ramon de Semir i Ar-
quer,8 en el llibre de Llorenç Estivill,g o bé en la
guia d'itineraris dels Amics de Montserrat.l0

El monjo de Montserrat P. Guiu Mu Camps,
bon coneixedor de la muntanya, en un seu re-
cull, mecanogtafrat, d'Avencs de Montseruat, es-
crit l'any 1968, esmenta I'avenc de la Costa-
dreta situant-lo correctament; en canvi, de
l'avenc dels Pins Vers diu que és "Inexplorat.
No conec el lloc. Crec que és vora la Vinya No-
va" -71

Aquesta gaia d'Avencs de Montserra¡ del Pare
Guiu Camps serví de base per a l'elaboració del
nou Catàleg Espeleològic de Montserrat (Opera-
ció Montserrat - 7l), publicat l'any 1974;12 que
fou reproduit en el llibret explicatiu que acompa-
nya el mapa de Montserrat de I'editorial Alpina.
L'editor, el nom del qual no s'esmenta, però, hi
afegeix un parell de notes a I'ayenc dels Pins
Vers. En la primera afirma que "no se posee
buena documentación" i en la segona qrte"no se
sabe su situación exacta".l3

Gairebé al mateix temps el monjo montserratí
Ramon Ribera, en la seva primera versió de
I'excel'lent guia d'itineraris de Montserrat, pu-
blicada el 7915, aîtrmava que del camí de les
Bateries o antiga Costa de Montserrat en surt
un camí, força estret, que va fins a la boca de
l'øvenc de lø Costa dreta (125 metres de profun-
ditat, en un únic pou) a uns 20 minuts d'ací.14

Possiblement perquè ningú, al llarg d'aquest
segle, no havia pogut localitzar i situar I'avenc
dels Pins Vers, en el Catalogo de Cavidades del

J. Joaa CABEZA, Mapa topográfch de la Montanyø de Montseruat
y de ses vessants, l:20.000, Barcelona 1909.
8. Ramon de Sevrn I AReuER, Mapa de Montserrat, Barcelona
1949. Semir, a més de situar-lo en el mapa, l'esmenta en la coberta
on div Entre lqs simas conocidqs, las más profundas son el pou
de Iø Costa Drela,..
9. L. Esrrvrl-I- - J. PANYELLA, Montserrat, Barcelona 1949, p 84, i
en el mapa que acompanya I'obra.
10. P.[ere] B.[UseuErs], Itíneraris Montserratins, Bacelona 1961,
p.39.
1 I Guiu M" CANtps, Ayencs de Montserral i ahres residus d'erosió
kàrstica amb algunes indicacions per a la seva localitzacio, ldont'
senat 1968, p. 3, mecanografiat inèdit. Aquesta relació fou escrita
per servir de guia a I'OPERACIÓ MONTSERRAT - 71, que orga-
nitzà el Grup Espeleològic Pedraforca.
12. J. MoR BENEDTTo - R. Gencnlro BusoN, Catàleg Espeleológic
de Montserrat (Operacíó Montserrat - 71) dins Speleon,2l(1974),
p 144
13. Montserrat. Tossa de Montbui, Granollers 1983, p I l. Notes I
i 5 al n" l4 del catàleg I'avenc dels P¡ns Verds. D'aquest mapa i lli-
bret se n'han publicat diverses edicions i en les anteriors a l'any
I 
q75 no hi ha el catàleg d'avencs i coves.

14 Ramon RTBERA r MARTNÉ, Camius i Canals cle Montserua¡
Barcelona 1975,p 102.
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Croquis de I'avenc de la Costadreta o dels Pins Vers publi-
cat per Mn María Faura i Sans.
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Els animals
carregats amb les
escales davant de
Can Vacarices al

poble de Collbató,
d'on sortí

I'expedicio de Mn
Marià Faura per

explorar I'avenc de
la Costadreta o dels
Pins Vers. (oto: J.

Maheu, J907)
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llibret que acompanya la nova versió del mapa
de Montserrat de 1'editorial Alpina publicat
l'any 1989, no hi apareix; com tampoc no hi
apareixen altres avencs no locahtzats o de poc
interès.1 5

Així les coses, I'any l98l localitzàrem un cro-
quis de la muntanya "incomplet" -ja que li falten
les alçades de la muntanya, la llargària dels ca-
mins i la profunditat del avencs i coves- fet per Jo-
aquim Carrera apartft d'un mapa de la muntanya
aixecat, el 1789, pel mestre d'obres barceloní
Francesc Renar1.16 En aquest croquis el n' 126 fa
referència al Puetó dels Pins bers; i el número de
referència situat en el mapa ens va permetre
identificar que I'avenc dels Pins Vers i el de la
Costadreta eren en realitat un mateix avenc.

Joaquim Canera ulllitzà aquest croquis "in-
complet" i amb força modificacions toponími-
ques, per fer un primer mapa on esbossr el possi-
ble futur traçat del Cremallera de Montserrat. En
el mapa d'aquest projecte situa, també, amb
precisió l'øvenc dels Pins-berls en I'indret on hi
ha I'avenc de la Costadreta.

És a partir del croquis "incomplet" de Joa-
quim Carrera que Ramon Ribera, en la nova
versió de la guia d'itineraris publicada I'any
7992, parla ara de "l'avenc clel Pi Ver, més co-
negut recentment pel nom de Costødretø".11

l5 Motttserral Rula del Llobregat, [gualada-Monistrol-Manresa
Tossa de Montbtd, G¡anollers 1989, pp 8-9 En aquest Catálogo
no hi apareixcn els avencs o coves no localitzats En ell només s'hi
esmenten 89 cavìtats de les 131 que esmentava el ll¡bret del 1983
16 F -X ALrÉs L Acurló - J GALOBART I SOLER, U, ambiciós pro-

jecte d'història eclesiòsticq i nqtural de Montserrat clins rRevlsfa
Cqtalanq cle Teologia, XllI/I(1988), pp 214-216 Vegeu nota 38 de
lap 215
l7 Ramon RIBERA r MxlnÉ. Caminant a Montsertet I. El Mas
sís, Barcclona 1992,p 128
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Tanmateix, cal remarcar dues coses: primera,
que I'autor úllitza el singular en lloc del plural
testimoniat en la document, i segona, que ante-
posa el nom de del Pi Ver al de Costadreta.

Sortosament, el mateix any 1992, el P. Fran-
cesc-Xavier Altés localitzava una còpia comple-
ta del mapa de Montserrat que l'any 7789 ai-
xecà Francesc Renart. Aquest mapa, que és un
document fonamental per al coneixement de la
toponímia montseratina del segle XVIII i que
pensem publicar ben aviat, situa amb el n" 126
el "Puet¿í dels Pins berts de 249 palmos de
profundidaÌ'. Atès que aquest mapa també uti-
litza el plural, creiem que cal mantenir-lo en
parlar del topònim ayenc dels Pins Vers, i, tot i
que en aquest document l'adjectiu que acompan-
ya al nom de pins està escrit: berts, creiem qae
es tracta de Pins vers (: veritables), sinònim de
pi pinyer, és a dir, el, Pinus pinea,rS espècie ben
testimoniada a Montserrat. 19

Al llarg de tot aquest segle el topònim avenc
de la Costadreta ha designat 1'avenc dels Pins
Vers, i la bibliografia que s'hi refereix és molt
nombrosa. Per això creiem que cal mantenir-lo,
però proposem la utilització conjunta d'ambdós
topònims per designar aquest avenc, anomenant-
lo avenc de Ia Costadreta o dels Pins Vers.
D'aquesta manera l'avenc serà ben identiflcat,
hom posarà en relleu que es tracta d'un mateix
indret i s'acabarà amb una llarga distinció alho-
ra que es consefvaria el topònim antic d'ayenc
dels Pins Vers.

I 8. Francesc MASCLANS, Guia per q conèixer els arbres,5" edició,
Barcelona 1980, pp 119-122. Els noms de les plantes als Paitsos
Calalans, Barcelona 1981, p 192
l9 J NUETTB^D[A-J M PANAREDAiClopÉs, FloradeMontser-
ral,vol 1, Barcelona 1991, pp 98-99
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