
La muntanya

La canal <lels Awellaners
(un transferiment toponímic)

per losep Galobart í Soler

Una de les sorpreses que comporta I'estudi
de la toponímia moderna montserratina és la
de descobrir com alguns topònims han estat
traslladats d'un indret a un altre ja sigui per un
simple error, per desconeixement de la docu-
mentació, o bé per no tenir prou en compte la
carÍografia i la documentació existents. Com
exemple d'aquest fet, en aquesta Nora estudia-
rem el cas de la canal dels Avellaners. Centra-
rem l'estudi d'aquest topònim només en el nos-
tre segle ja que és en ell que ha tingut lloc
el transferiment del topònim d'un indret a un
altre.

Fins a I'inici del nostre segle el topònim de
canal dels Avellaners designava la canal per on
actualment transcorre el traçat del funicular de
Sant Joan. El nom de canal dels Avellaners li
venia donat pels nombrosos avellaners que hi
ha allí. En aquella època el topònim canal dels
Ayellaners està molt ben documentat. Per
aquesta canal pujava la drecera de Sant Joan,
que en la primera guia d'itineraris de Mont-
serrat editada per la Revista Montserratinu,
I'any 1909, és descrita de la següent manera:
Aquesta dressera puja ab molta pendent, no
obstant no es incómoda, es el camí més curt y
molt pintoresch. Comensct á má dreta de la font
del Portal, segueix un troç el camí del Via-Cru-
crb fins á trobar un edifici derruit (aprop de la
VI estació del Via-Crucis), é immediatament,
després de la VII, se divideix; el de I'esquerra
continúa planejant fins á juntarse ab el de Joan
Garí, (...). Pera pujar â Sant Joan se pren el
de la dreta, que tot fent esses va seguint el ca-
nal dels avellaners... fins á creuar el camí de
ferradura que ve de Sant Miquel, al comensar
el pla de les tarántules...r La Guia llustrada de

l. Itinerari de la Muntanya de Montserrat, Barcelona 1909, p 75
La guia tambó esmenta la canål dels Avellarers enles pp 17,24, 116,
I22 i en els croquis núm. 4, p 7I, t núm 5, p 80.
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Notes de toponímia montserratina

Montserrat aconsella que si el pelegrí, en visi-
tar les ermites, se quiere volver atrás, puede
también ahotarse tiempo bajando por el to-
rrente dels AvellaneÍs, que comienza en la
unión del camíno de Sant luan con el de Sant
Ierónìmo.z El mapa que acompanya aquestes
dues guies, delineat per Joan Cabeza, situa el
Torrent dels AvellaneÍs en I'indret correspo-
nent.3

L'abril del 1916 començaren els primers es-
tudis que van donør per resultat I'obtenir lct

convicció de què era possible I'instal'Iació d'un
funicular en la canal dels Avellaners.a L'any
següent, el 8 de maig, es constituïa la "Com-panyia Anònima de Funiculars i Ascensors>
que tot seguit, a principis de juny de 1917, co-
mençà la construcció del funicular que trans-
corre per la canal dels Avellaners.s La crònica
explicativa de les obres de construcció del nou
funicular publicà també la fotografia que il.lus-
tra la present Nota amb el peu Vista general de
la via en el torrent dels <<Ayellaners>>.

La inauguració del Funicular tingué lloc el
dia 1 de setembre de 1918.6 lla Guia del pele-
grí, pl;.blicada I'any 1920, ja no esmenta el
camí que hi havia a la canal dels Avellaners
per pujar al pla de les Taràntules sinó que ex-
plica que: Ara hom pot posar-se dalt la sewala-
da o punt de partida per a visitar qualsevulla er-
mita, pujant pel funicular suere establert al
torrent del Avellaners.T I en la segona edició

2. [Fausto Cuwuf,, Guíø Histórico-Descriptiva del Pelegrino en

Monlserrat, Barcelona 1909, p 170

3. J. Cnoeze, Mapa Topogrdfich de la Muntanya de Monlseïat y
de ses vessanls publícat per la Redacció de la Revísta Monßerratino,
(1:20 000), Barcelona 1909.

4. S Ruero r TuouRf, Funiculor a Sanl Joan diÛs Anqlecta MonLse-
rratensia, I(1917), pp. 347-348

5. Id, p.348
6. S. Rusró r Tupuri, Funicular de Sqnl Joan diß Andlecta Monl-

serrutensia, II(1918), pp 455-457
"l Guia Històríc del Pelegrí a Montserrøt, Montserrat 1920, pp

164-1,65



del mapa de Joan Cabeza, feta I'any 1928, el
topònim de Torrent dels Avellaners eÍa substi-
tuït, simplement, per Funicular, el traçat del
qual era assenyalat amb una línia.8

Posteriorment són diversos els autors que ci-
ten la canal dels Avellaners. El topònim apa-
reixia en la Guíe de Montserrar que edità
el monestir I'any I943.e També I'esmenten
L. Estivill en el seu Montserratl0 i la guia d'iti-
neraris publicada pels Amics de Montserrat
I'any 1961.11 Totes aquestes obres només es re-
fereixen a la canal dels Avellanets per dir que
ara hi puja el funicular de Sanú Joan.

Els. testimonis documentals que acabem de
veure són unànimes a designar la canal per la
qual transcorre el traçat del funicular de Sant
Joan amb el topònim de canal dels Avellaners.

Fou Ranron Ribera i Mariné qui, en publicar
la seva excel.lent guia d'itineraris Camins i Ca-
nals de Montserrat, transferí el topònim canal
dels Avellaners a la canal que està situada en-
tre el serrat de la roca de les Onze i el serrat
del Pafriarca. El tram que hi és designat amb
el nom de canal dels Avellaners és el que
transcorre des del coll que formen els serrats
del Patriarca i de la roca de les Onze fins a
la carretera que de Monistrol puja a Mont-
serrat.12 En el mapa que acompanya la guia
també se situa en aquest nou indret, com és lò-
gic,Ia canal dels Avellaners. 13 El transferiment,
amb paraules de Ramon Ribera, és culpa
d'una mala interpretació d'un testimoni oral.la

Són diversos els autors d'obres recents que
seguint R. Ribera I'anomenen canal dels Aye-
llaners. Així ho ha fet el llibret escrit, amb fi-
nalitats pedagògiques, per estudiar i conèixer
els aspectes naturals del camí de |tArrelrls o bé
les guies d'escalada de L. Alfonsol6 i d'4. Gar-
cíaPicazo.r1 També segueix Ramon Ribera la
guia d'itineraris Caminant per Catalunya 1.18

8. J. Crasza, Mapa Topogrdfich d.e la Muntanya de Montserrat,
(1:20.000), 2 ed., Barcelona 1928

9. Guía d.e Montserrat, MontseÍrat !943, p 292
10 Ll. Esnvrrr, Montserrat, Barcelona 1949. p. 14.
11. P[ere] B[osouero], It¡neraris Montserralius, Barcelona 1961,

p 55.
12. R. Rrsen¡ r MARNÉ, Camins i Canals cle Montseffat, l.{o\t-

serrat 1975, pp. 67-68
13. R. Rreer¡ r MARINÉ, Monßerrut, (1:? 500), full. núm I, sector

Oriental, Barcelona 1975
14. Comunicació escrita teta el dia 7 de juny del 1993.
15 A, Mnsrp r Ceonearzo, El qmí de I'ArreL Guia per ol mestre,

Barcelona 1985, p. 21.
16. L. Arrorso, Monßerrat, Guia de escsltdas de la vertiente norte,

Guias Desnivel num, 5, Barcelona s d., p. 90
l7 A, GARCÍA Prctzo, MontserraL Las mcis bellas rccensiones,

Barcelona 1990, pp. 23,268
18 A. ARACoN - J L¡ruezr - J. Porrerr, Cqnùnent pü Catolunya

1. Monlserrat, Sant Llorenç del Munt, CingLes de Bertí ¡ de Gquifa,
Barcelona 7993, pp. 20, 22

Fotografia de la canal dels Avellaners publicada a la revista
Analecta Montserratensia I'anv I 91 7.

Croquis de camins que il,lustra Ia gala Itinerari de la
Muntanya de Montserrat publÌcada I'any 1909. En el
ntim. 33 s'esmenta ¿l torrent y camí dels Avellaners.
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R. Ribera, en la nova versió de la seva guia
i en el mapa que I'acompanya, publicats I'any
1992, manté el topònim canal dels Avellaners
per a designar la canal que hi ha entre els
serrats del Patriarca i de la roca de les Onze.le

Resulta, però, que aquesta canal que R. Ri-
bera començà, I'any 19'75, a anomenar dels
Avellaners ja tenia nom anteriorment. En el
mapa de R. de Semir publicat l'any 1949 -és
a dir uns 25 anys abans que Ribera publiqués
el seu Camins i canals-, s'anomenava canal
dels Arínjols.20 Ribera, per poder anomenar-la
dels Avellaners, transferí el topònim canal dels
Arínjots a la que hi ha entre la canal del cavall
Bernat i el serrat de les Barretines i que els
mapes de J. Cabeza i R. de Semir, com totes
les edicions del mapa de Montserrat de l'edito-
rial Alpina, anomenen Torrent del Balaguer.2l

19 R. R¡BER^ r MARNÉ, Cam¡nant a Montseïat I El Massís, Bar-
celota 1992, pp 82-84 Montserrot (1:? 500), full nún 1, sector
Oricntaì. Barcelona 1992

20 R oeS¡vn¡ArouER, Mapa de Montsernt, (1:10.000), Barce-
lona 1949

21 J. Cereze, Mapo Topogrdfich, també en la segona edició del
1928 R ¡r Srur*, Mapa de Montserrat, que en lloc de Totrent del Ba-
laguer diu Torrent de Balaguer 'lanbé en les edicions de I'editorial
Alpina dels anys 1963, 1966, 1978 i 1984. I el nou mapa de F Morr
r,Es, Montserrot (1:10 000), Barcelona 1989.
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Detall de la
primera edició del
mapa de Montserrat,
delineat per
J. Cabeza,
publicat I'any 1909

Croquis rle la yessant

nord de Montserrat
amb la nova

situació de la
canal dels AvelLaners

entre el serrat dels
Patriarques

i el serrat de les
Onze.

Tornem, però, a la canal que hi ha entre els
serrats del Patriarca i el de la roca de les Onze.
L'anomenen amb el nom de canal dels Arín-
jols les diverses edicions del mapa de Mont-
serrat, -adaptació del mapa de R. de Semir-,
publicades per I'editorial .Nlpina,z2 així com di-
versos autors que depenen de R. de Semir.
Entre aquests darrers ho constatem en la guia
d'itineraris dels Amics de Montserral,23 o bé
en les guies d'escalada de J. Ma. Rodés i
F. Labraiaza i de J. Barberà.2s

Les sorpreses no s'acaben ací. En I'edició
corregida del mapa de Montserrat publicat per
I'editorial Alpina I'any 1984 apareix per prime-
ra vegada el topònim canal dels Avellaners a la
part baixa de la canal dels Arínjols. En efecte,
mentre la part superior de la canal, des de la
carretera de Can Maçana a Montserrat al coll

22. Alto Morßerrat, (1:10000), G¡anollers 1963. També mante-
nen el topònim dc canal dels Arínjols lcs edicions del 1966, 1978 i

1984
23 P[ere] B[osourn], Itinerarß Monße¡radlr, p. 68; així com el

mapa que acompanya aquesta obra i el qual depèn de R de Semir
24 J. Ma RoDÉs - F Lmnene, Roques, Parcts i Agulles de Mont-

serrat III Regió de Tàbor, Barcelona 1975, p. 744
25 J BARBERÀ tSAUouþ, Montserrct pam a pqm, (Operac¡ó Mont-

serrat), Barcelona 1977, p 225.

Senat de les Onze



€3tacló supêrlor
del funlcu'ar aerl

que hi ha entre els serrats del Patriarca i el de
la roca de les Onze, continua essent anomena-
da canal dels Arínjols, la part inferior, fins al
torrent de les Escometes, hi és designada com
a canal dels Avellaners.26 Probablement es
tracta de la influència de la guia i del mapa de
R. Ribera i que el nou mapa de Montserrat de
F. Morales, editat per I'editorial Alpina I'any
1989, manté.27

El transferiment d'un topònim d'un indret a
un altre, en regions tan properes, té com a
conseqüència la creació d'ulteriors confusions.
En el cas concret que ens ocupa de la canal
dels Avellaners, a més de la problemàtica car-
togràfica que comporta, podem constatar-les
en la recent Flora de Montserrat de J. Nuet i J.
Ma. Panareda.zs En les referències bibliogràfi-

Serrat del Moro

ques els autors reporten la localització on els
botànics precedents havien trobat cada planta.
Així per exemple, quan botànics com Joan Ca-
devall, Pius Font i Quer o el P. Adeodat Mar-
cet situen una planta a la canal dels Avellaners
es refereixen, evidentment, a Ia canal per on
actualment puja el funicular de Sant Joan,
anomenada aleshores, com hem vist, canal dels
Avellaners. En canvi, els autors de la Flora,
seguint R. Ribera,2e entenen que la canal dels
Avellaners és la que hi ha entre els serrats del
Patriarca i de Ia roca de les Onze.

Mancats com estem d'estudis sobre la topo-
nímia de Montserrat, el cas de la canal dels
Avellaners, és un crit d'atenció sobre els pro-
blemes que engendra el transferiment dels to-
pònims.
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26 Alto Montseüa\ (1:10 000), Granollers 1984, editorial Alpina
27. F Monnros, Montserrqt (1:10.000), Granollers 1989
28 J Nuer r Br¡rr - J. Ma P¡ura¡oe t CtoeÉs, Flora de Mon¡

serrat, 3 Yols Barcelona 199l-1993. 29 Id., Yol. I, p 69
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