
La muntanya

Goll de Port o GoIl de Porc?
per Josep Galobart i Soler

La vessant Nord del massís de Montserrat for-
ma una gran muralla d'uns B km. de llargària
que, en la seva part central, sobrepuja els 200
m. d'alçada. Són comptats els indrets naturals a
través dels quals es pot accedir a la part interior
de la muntanya. Només grimpant per les dretes
canals s'aconsegueix la cresta de la serralada. Hi
ha, però, una excepció: el CoLl de PorT i el camí
que hi mena. Aquest comença entre els kms. 4 i
5 de la cafÍefera de Can Maçana, en uns graons
que hi ha al costat d'un monòlit commemoratiu
d'un miracle ara mancat de relleu. El camí s'en-
fila en ziga-zagues fins al peu de la paret que
formen les roques de la regió dels Frares Encan-
rals. Resseguint-la per la seva base en direcció
Est va a cercar un pas conegut amb el nom de
Coll de PorT.l

Aquest coll, situat a 980 m. d'alçada, separa
les regions dels Ecos i dels Frares Encantati. És
una important cruïlla de camins: hi conflueixen
el que puja des de la carretera de Can Maçana i
que porta el nom del coll; el que mena al refugi
Vicenç Barbé i a La PortelLa de les Agulles pel
Pas del Príncep, des del qual es pot davallar, pel
Torrent de les Grutes i la Cova de I'Arcada, al
Clot del Tambor; el tercer mena de Coll de
PorT al Montgròs passant per la Cova de les
Pruneres i el Cilindre; el darrer s'enfila des del
coll a la cresta de la regió dels Frares Encantats.
Les roques que envolten aquest coll són un ex-
cel'lent mirador per a fer-se càrrec de la regió
occidental del massís o per a contemplar, en
dies clars, la serralada del Pirineu.

A partir de finals del segle passat alguns au-
tors han anomenat aquest indref CoLL de PorC,
iniciant així una certa confusió que ha motivat
una oscil'lació, que encara avui es dóna, entre
I'una i I'altra denominació. Creiem que es tracta
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d'una deformació de la tautologia Coll de PorT
produïda per la similitud fonètica entre PorT i
PorC. Un recorregut per les fonts documentals
ens ajuclarà a veure la tradició que recolza el to-
pònim Coll de PorT,l'aparició de Coll de PorC i
la seva evolució posterior.

La notícia més antiga que en coneixem la tro-
bem en la història de Montserrat del P. G. de
Argaiz, impresa el 16ll ,la qual, en esmentar al-
gunes de les fonts de la muntanya, fa referència
a la de "Coll de PorT, que es lo mismo del Co-
llado del Puerto,.z El fet que Argaiz no parli
directament del coll sinó d'una font denominada
amb el nom d'un indret proper manifesta que en
aquella època, a mitjan segle xvrr, el topònim
era prou conegut i evident per a permetre desig-

-nar-la amb referència al coll.

Al segle següent, concretament el mes de ju-
liol de 1789, el geòmetre i arquitecte barceloní
Francesc Renart aixecà un mapa de la muntanya
de Montserrat destinat a il'lustrar una història
natural del massís, promogucla per Don Francis-
co de Zamora.3 En aquest mapa -que fins
ara no ha estat retrobat i del qual coneixem una

* Amb el títol dc Noler de loponím¡o Motúsertol¡na inicjcm ura sèrie
d'articlcs en eJs quals ens proposem de tlonar a conèixer i estudiar alguns
dels nombrosíssinrs topònims montserr ¿rtins Ens ocrLparcm cspccialment
d'aquells que presenten algun tipus de problema o bé tenen un interès
històric, religiós o geogràfic, sense obl¡dar alguns dcls ja dcsaparcguts.
Remarquem el títol de Not¿J perquè es tracta d'urì¿r primera aproxima-
ció al seu coneixcmcnt Amb elles voldrícm col Iabotar a posar lcs bases
d'una futura Toponímia dc Mo[tserrat.

L Vegeu la dcscripció detallada d'aqucst itincrari a Ramon Rtuen¡ r

MARINÉ, Cln¡Ís í Cqnal,; de Motúset t ol . Montsel r at 1975, pp 82-83

2 Gregorio dc Atc,rtz, Lt P¿rla de Ca¡aluin Historia ¿c Nue;lro
Señotû (le Motûsetlale, Madrid 1677, p.4-

3 Vegeu F -X ALrES r Ac¡urró - J Gttou¡rr r Sottv, Utt antbiiós
projecte d'h¡slòt ¡o eclesii¡stico i tro¡tu'ûl de Mo,ilset ml diûs Rev¡sto Colola-
tto clc Teologia, 13 (f988), 1tp.205-242
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1: La Mòmia; 2: els FlatLtats;3: serra de les Lluernes; 4: el Cavoll Benrut; 5: serrat de Les Onle; 6: serrat dels Paüiarclues; 7: paret
tle Sant Jeroni;8: Sant Jeroni;9: les Talaies; l0: coll del Migdia; ll: els Ecos; 12: canal del Aurons; 13: COLL DE PORT; t4: els

Frores Encantats; 15: el Portell Estret; l6: les Agulles.

còpia feta per Joaquim Carrera abans de l'any
I87l-.4 F. Renart situa amb el n.o 9 eI Coll de
PorT. A més del topònim concret esmenta una
sèrie d'indrets que s'identifiquen en referència a
ell: amb el n.o 10: la Fuente de Coll de PorT,
amb el n.o 12: el Bananco de Coll de PorT i, en-
cara, amb eI n! 29: la Coma de Coll de PorT.

El juny de 7790 els apotecaris barcelonins
Joan Ametller i Francesc Sala recorregueren
tota la muntanya per recollir materials destinats
a la mateixa història natural; en la descripció de
I'itinerari d'aquesta exploració diuen que legis-
traren la foca <de Coll de PorT, y al mismo
tíempo su fuente>.s Ambdues expedicions pla-
nimètrica i botànica comptaren amb l'assessora-
ment i la participació de fr. Ventura Monet,
monjo de Montserrat, bon coneixedor de la
muntanya i de la seva toponímia.6

Formant part dels materials destinats a la his-
tòria natural promoguda per F. de Zamora cal
situar, sense cap mena de dubte, el Ms. 881
de la Biblioteca de Montserrat. En ell hi ha un
capítol, incomplet, dedicat a les fonts de la
muntanya, on l'autor fa esment de la de Coll de
PorT.7

En el segle xIX retrobem el topònim en dues
obres de J. Martí i Cantó: en el cançoner apare-
gut el 1856 que porta per títol el Mes Lírico\
i en la seva història de Montserrat editada
per primera vegada el 1864.e L'abat Miquel
Muntadas, en el capítol que dedica a les fonts de
la muntanya en la seva història impresa eI 1861 ,

fa referència a la de Coll de PorT.t0 Una fita
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important per a I'estudi de la toponímia mont-
serratina és I'excel.lent dibuix de J. Estella.
L'obra, datada el 1869, presenta el dibuix de la
vessant Nord de la muntanya fet des de l'estació
de la RENFE de Monistrol. Amb el n.o 66 loca-
htzala <Fuente de Coll de PorT, buen.ar, i en la
llegenda comenta q\re <<aun resuenan en las con-
cavidades de Coll de PorT el eco de nuestros an-
tepasados> tot fent una referència romàntica a
les lluites contra els sarraîns.1r

Tots els testimonis esmentats fins ara empren,
unànimement, la tautologia Coll de PorT. Els
autors la fan servir per designar un indret ben
concret: el coll; i, per referència a ell, la font, el
torrent, la roca o la coma que li són propers.

4 A pâìÎir d'un calc fct sobre aqucsta còpìa J Carrcra clibuixà el
que, ben possiblement, fou el prìmer projectc dcl lerrocarril cremallera
de Montscr r¿ìt

-5 Matlrid, B¡blioteca del Palacio Rea[, Ms. 2519, f 2'l
6 F.-X. ALrÉs - J GAroß,\Rr, Utr antl>icitis projecte,pp 226i236
7 Bibliotcca de Montserrat. Ms. 881. f 79 F -X ArrÉs - J G¡ro

ssat, Utr anrbiciós projecte, p 223
8 Juan Mrnrrr C/\Nró,,4y'¿r Lítico de hlatía, o Los catrcionetos tle

Motllseuol, Barcelona. 1856, p 160
9 Juan Menrí r C^Nró, Hlsto¡¡4 cle lt Inngen ), Sotltuot¡o de Nuestnt

Señotq de Montsetto¡, Barcelona 1877, 5' edició, p 52
10 Miqueì Mulr,roes, Monlsenot, su pasatlo, su prcsente I su pot-

verrir, Manresa 1871, 2 '' edició, p 23
1l J EsrELr,\, V¡sto ¿e 

^4ontserrot, 
tottoda destle lo estaciótt de M¡¡-

,rörol, dibu¡x a la ploma; se'n feren dues edicions Biblio¡cca dc Mont-
senat, sccc¡ó de gravats, la primera del 1869 Reg n,,, 13675, Sig ÌXTO,
fol l8; Ia segona rlcl 1871 Reg n " 16745, Sig IXTO, fol 45 Existeix
u[a litogrâfiâ del clibuix dc la muntanya quc cal datar aba[s dc] 1869.
Fou publicada a Ia Rev¡sto Motûserrotinq l(1907), pp 140-14 | Curiosa-
ment cn la topoûím¡a d'aqucsta litografia no apareix el Coll de PotT El
fet que s'afegís en lcs edicions del 1869 i 1871 posa dc nìanifest que el
topòninr era viu i evident pcr tothom.
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L'any 1880 trobem per primera vegada el nom
Coll de PorC reierjt a Coll de PorT en la des-
cripció que Cèsar-August Torras, un dels peo-
ners de l'excursionisme a casa nostra, féu de la
seva ascensió al Montgròs montserratí. L'excur-
sió tingué lloc a finals del 1879 o a principis del
1880 i en fou publicada la descripció a La Renai-
xensa.r2 Des del seu cim, en ressenyar els ac-
cidents geogràfics que l'envolten, I'autor afirma

de PorCH; inclinada al N.O. la fragosa Comq de
Naps de Dalt y més baixq y en direcció oposada
la de Naps de Baixr.t3 Sobre aquesta expedi-
ció promoguda per l'Associació Catalanista
d'Excursions Científiques remarquem, en pri-
mer lloc, que s'inicià en el pobleide Collbató i
que el seu recorregut transcorregué, íntegra-
ment, per la part oriental de la muntanya, és a
dir, per la part oposada a I'indret que ens ocu-
pa. En segon lloc, que la dirigí Jaume Subirana,
de Collbató, el qual, en paraules de Torras, era:
<un excelent guia, practiclt tle la muntanya com
ningúr.I4 E,n tercer lloc, remarquem que la to-
ponímia esmentada en la descripció és d'una
gran precisió, cosa que fa d'aquest document un
punt de referència obligat per als estudiosos de
la toponímia montserratina.

A partir d'aquesta citació de Cèsar-August
Torras, els amants de Montserrat han optat, a
I'hora de deixar constància escrita o cartografia-
da dels seus coneixements del massís, per a re-
ferir-se a I'indret que ens ocupa, pels noms de
Coll de PorT o bé Coll de PorC. Resseguint les
obres més significatives d'aquest segle ens ado-
narem de la confusió que ha originat aquesta ci-
tació.

Comencem per l'aportació del P. Adeodat
Marcet, I'obra del qual és molt important. A
partir de I'any 1907 publicà, enla Revista Mont-
serratina, una sèrie d'articles sota el títol Mont-
serrat, stts bellezas naturales,L5 als quals seguí
la descripció dels camins més importants de la
muntanya encapçalada amb el rítol ltinerario de
la montaña de Montsetat.16 Aquestes des-
cripcions, traduïdes al català, foren aplegades
en I'opuscle ltinerari de la montanya de Montser-
rat,r1 qlue, acompanyat d'un mapa delineat per
Joan Cabeza,18 esdevingué la primera guia
d'itineraris montserratins. En aquesta obra s'uti-
litza la denominació ColI de PorCH. Cal fer,
però, una important observació. La primera ve-
gada que s'esmenta el topònim que estudiem,
l'autor l'anomena Coll de PorT, referint-se a la
font.le Què mogué el P. A. Marcet a uliliÍzar
després Coll de PorCH?2o
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El llibret de L. Estivill i J. Panyella, aparegut
el 1949, també fa servir Coll de PorC.zl

El mateix any 1.949, Ramon de Semir i Ar-
quer, publicà el primer mapa de Montserrat
amb corbes de nivell,22 fruit de molts anys de
treball, interromputs per la guerra civil; la seva
edició anà acompanyada d'una seriosa recerca
toponímica que portà I'autor a restituir, en la
seva obra, el topònim Coll de PorT. El mapa
fou adaptat, posteriorment, a l,a col.lecció
cle I'editorial Alpina i assolí nombroses edi-
cions,23 que l'han convertit en el planell de
Montserrat més utilitzat.

En el llibret d'itineraris de Pere Bosquets, pa-
trocinat pels Amics cle Montserrat, aparegut
l'any 1961, tot i que I'autor precisa que: <El
mapa sobre el qual estan basats els itíneraris i el
mapa general, és I'editat per Ramon de Semir i
Arquer> fa servir, novament, Coll de PorC.2a

Amb la publicació, el 19'75, de la guia Camins
i Canals de Montserral de Ramon Ribera i Ma-
rinéo2s reapareix de bell nou Coll de PorT. La
toponímia d'aquesta guia -fonamentada en una
recerca de les fonts documentals i en una en-
questa oral entre diverses persones coneixedores
de la muntanya- és molt precisa. En el mapa

12 Cèsar-August Tows, Ascenció al Monlgós de Montseila¡ dins
La RenaLxettsa, 10(1880), vol. 7, pp 193-202. Ramon Rr¡nu r Mrnrwa
l'ha reeditada amb unâ extens¿ i important notació toponÍmica sota el tí-
tol Collbûtó-Montgròs, seguùrÌ lo pimera <<excursió>' per Montseuat dirs
Motûseffol Bulllelí del Satlluor¡, n." 8, 2." època, gener-abril 1984, pp
44-49.

13 C -A Torcrs, Ascenció al Monlqrós, p 200 R RTBERA, Cbllóa-
tó-Montgtòs, p 48

14 C -A Tocn,rs, Ascenció ql Montgós, p 202
15 Adcodat MARCE r , Montserxrt, sus bellezrs notn ales dins Revisto

M o túserrotino, 1(1907), pp. 39-42', 1.12- ll4t 139-142', 1'12- l7 4; 243-247 ;

269 271:336-339
16 Adeodat MARcEr, It¡neror¡o de lo nrcn¡o¡¡o de Molttsen at dins Re-
visto Motilserntin( 2(1908), pp 39-42; 108 112; 154-158t 228-232',252
256: 295; 324-326: 406-410. 3(1909), pp. 11-15

l7 Cur¡osament en l'edició catalana de I'ltitterori no apa¡eix el nom
del P Adeoclat Ma¡cet com autor de l'obra.

18 Joan C^BEzA, Mapt Topogrtífch de la Motttanya de Motßet rut i
ses vessants publ¡cot per la tedacció de la Revista Motilsetralina
(l:20 000), Ba¡celona 1909. L'any 1928 se'n féu una nova edició amb ad-
dicions i la supressió d'algun topònim

t9 Adeodat M^RcEr, Motûsertat, sus belle¿as naluroles, p 142.
20 Encara que ací no és el lloc de justificar-ho cal cercar la ¡esposta

a aquest interrogant en la interveìrció dcl P. Ramon Colomer, director
c1e la Revistt Motúset rotitú, en Ia publicació dels itincraris, com ho de-
mostra la seva corresponclència

2I Lorcnzo Esrrvrrr i Jorge Pewveru, Montsa rat, Ba¡celona 1949
22 Ramon de S¡urq ¡ Acou¡n, Mapa dc Montscrrat (1:10 000), Bar-

cclona 1949

23. Ramon de S¡urc ¡ Arouss, Mqpq del Alto Montsenal (1:10.000),
G¡anollers 1963. No sabem el nombre exacte d'edicions, en coneixem les

del 1963, 1966, \970. \974 i 1983
24 Pere BoseuËrs, Itùrcntris Montsenzlins, Barcelona 196l
25. Ramon Rrser,r r M¡nnÉ, Camítr i Catnls de Motúsetrol, Mont-

scrrât 1975



que acompanya la guia R. Ribera proposa, per
primera vegada, Coll de PorT o Coll de PorC
conjuntament. La causa cal cercar-la en el res-
pecte que a l'autor li mereixien fonts documen-
tals com la descripció de Cèsar-August Torras i
l'obra del P. Adeodat Marcet. Posteriorment,
en la reedició de la descripció de la primera ex-
cursió al Montgròs, es definí, ben clarament,
per Coll de PorT, considerant que es tracta
d'una tautologia.26

Les guies d'escalades de Josep Barberà2? i
les de Josep M.u Rodés i Ferran Labraia,2s)
deutores de les obres de R. Semir i R. Ribera,
utilitzen, indistintameflf, aÍa Coll de PorT,ze
ara Coll de PorC,3o i en algun indret conjunta-
ment tots dos topònims.3l

Darrerament, amb la publicació d'un nou
mapa de Montserrat per I'editorial Alpina,32
fonamentat en el que aixecà el Gabinet Topo-
gràfic de la Diputació el 1913, i d'una nova guia
d'escalades,33 hem pogut constatar que la in-
definició continua. El nou mapa utilitza Coll de
PorT mentre que, incomprensiblement, en les
vistes panoràmiques que s'hi han afegit apareix
Coll de PorC. Pel que fa a la segona obra, edi-
tada en castellà, fa servir, exclusivament, Coll
de PorC.

L'anàlisi que acabem de fer manifesta que el
topònim ha anat oscil'lant de PorT a PorC o a

I'inrevés, i que llevat d'un cas, no sabem els

motius pels quals els autors s'han decantat vers
I'un o l'altre. Basant-nos en els documents que
hem utilitzat en la primera part d'aquesta noia i

en l'evolució posterior creiem que la denomina-
ció correcta és Coll de PorT. El topònim, com
ha dit R. Ribera, és una tautologia. Nosaltres
creiem que s'ha deformat per la similitud fonè-
tica entre PorT i PorC. També cal tenir present
que els altres dos passos que hi ha a partir de
CoIl de PorT en direcció N. i O. són derivats de
PorT: el Portell Estret i La Portella de les
Agulles.

Desitjaríem contribuir, amb aquesta primera
Nota de toponímia montserratina, a posar fi a
I'oscil.lació entre Coll de PorT i Coll de PorC
que, com hem vist, s'ha donat al llarg d'aquest
segle, i retornar a l'ús exclusiu del topònim Coll
de PorT.

26 R R|ßERA, Collbató-Montgròs, p. 48, nota 35
27. Joscp BARBERÀ r SÃuorÉ, Monlseïqt pqm û pont (opernció Mont-

serrct), Moúserftt 1977
28. Josep M n RoDÉs i Fenan LABRAñA, Roques, parets i agulles de

Monlsetrql, vol IV- Regió ¿lels Frares Eilcantaß, Montserrat 1982

29. J BARBERÀ,pp.7,81(2),131.J MnRoDÉs-F LABRAñA,p 179
(2)

30 J BARBËRÀ,pp 102.118,I19,131,133,135 J MoRoDÉs-F.
L^BRAñ^, pp. I0, 13, 16, l7, 18, 1-47, 152.

3I J BARBERÀ, p 8f J, M." RoDÉs - F LADRAñA, p. 13.
32 F. Mon¡res, Monßetrut (1:10 000), Granollers 1989.
33 Antonio GARcfA Ptc{zo, Montseïot, las mús bellas ascensiones,

Barcelona 1990.
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