
La muntanya

EI fras de les Estaques
per Josep Galobart i Soler

Entre els topònims montserratins desapare-
guts, el pas de les Esfaques tingué molta anome-
nada al llarg de la segona meitat del segle xrx i
primers anys del xx, atès que l'indret que desig-
na està estretament relacionat amb la redesco-
berta i visita turística de la cova del Salnitre.

El pas de les Estaques estava situat en el camí
que del poblet de Collbató puja a la cèlebre
cova, més o menys on actualment comencen els
primers trams de I'escala que hi dóna accés. El
nom li venia, ben segur, de les estaques que ser-
vien per superar la verticalitat d'alguns passos
del rocam montserratí. La úilització d'elements
naturals, d'estaques o barres per poder progres-
sar en alguns indrets de la muntanya ve d'antic,
com ho reflecteixen alguns topònims: el pas de
la Savina, el pas de la Barra o bé el mateix pas
de les Estaques, per citar només indrets del ter-
me de Collbató. Malauradament no tenim cap
testimoni antic que descrigui aquest pas.

Al segle passat Víctor Balaguer i Manuel Solà
popularitzaren l'indret; el primer amb la seva
ploma i el segon amb les seves litografies.
V. Balaguer ho féu amb una sèrie d'articles,
apareguts els mesos de març i abril del 7852, a
les pàgines del Diario de Barcelonø.1 M. Solà
amb les litografies que il'lustren el seu llibre
Monserrate Subterrdnea.2 Ambdós autors pre-
senten el pas de les Estaques com la primera
gran dificultat per poder arribar a l'entrada de la
cova del Salnifre.

En els seus articles V. Balaguer narra, amb el
més pur estil del romanticisme, la gènesi i el
desenvolupament de I'expedició que el dugué a
la coya del Salnit¡e. En el tercer article de la sè-
rie, que porta per titol <EI paso de las estacasr,3
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descriu el recorregut dels expedicionaris des de
Collbató fins a l'entrada de la cova del Salnitre
tot centrant-se en el perillós pas de les Estaques.
lleus-ne ací els fragments més descriptius de
l'indret:

-Vqmos ó entrar en el paso de las estacas, nos
dijo nuestro guia señalándonos una cuerda.
Aquella cuerda, que no veíamos donde estaba
atada, era de esparto, Ilena de nudos y colgada
de entre las rocas. ...Era preciso cogerse tí aque-
lla cuerda y, como á cada uno se lo deparara
mejor su serenidad, trepar con su ausilio por la
peña lisa. ...Volvíme y le ví señalarme -es refe-
reix a Casanova, company d'expedició-, una
gruesa mata. A ella estaba atada la cuerda de la
qual siete hombres se habían colgado con todo el
peso de su cuerpo. ...Ignoro por donde pasé, por

-- donde subí, cómo y de que modo llegué arriba.
Solo recuerdo que subí una escalera de mano
que hallé á mis pasos, que me colgué ti otra cuer-
da con la que tropezaron mis manos. ...A los po-
cos minutos de estar arriba, ya nadie de nosotros
se acordaba del paso de las estacas, que ignoro
porque tiene en el pais este nombre, pero bien
pudiera sustituirse por el paso de la agonia. Es
un tewible paso en efecto, tan erizado de peli-
gros, segun expresión de Helguero, como un pez
de escamas.4

Els articles de Víctor Balaguer tingueren una
gran ressonància i posteriorment foren aplegats
i publicats, amb altres treballs montserratins
seus, en un volum titvlaÍ Guia de Montserrat y
de sus cueva^ç.s Les referències del pas de les Es-
taques reportades per V. Balaguer són més en-
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tenedores si mirem les litografies que M. Solà
publicà en el seu Monserrate Subterrónea i que
il.lustren aquesta nota. En el text que acompa-
nya les làmines, M. Solà descriu I'indret així:

Alli se levanta un muro perpendicular, unû es-
pecie de muralla escarpada por la cual parece im-
posible que pueda trepar ningun ser humano.
...8n aquel sitio acostumbran descansar los via-
jeros, en tanto que los guias qtan una cuerdq en
una de las matas que crecen entre las grietas de
las peñas y colocøn una larga escalera de mano
øpoyada muy ligeramente en los ángulos de unas
rocas salientes (Este sitio es conocido en el pais
con el nombre de paso de las estacas). ...Por dos
veces es necesario valerse de aquellos ausilios
para poder alcanzar la entrada de las cuevas
(véase la segunda vista del paso de las estacas).6

Cap dels dos autols no fa esment d'estaques
per superar el pas, i V. Balaguer comenta, a

més, <ignoro porque tiene en el pais este nom-
bre>. Això fa pensar que ja devia fer força
temps que es feien servir cordes i escales per pu-
jal per aquells trams de roca. Malgrat això I'in-
dret conservava el nom de pas de les Estaques i
continuà anomenant-se així fins a la seva total
transformació a principis del nostre segle.

A partir de la publicació de les dues obres es-
mentades la cova del Salnitre es convertí en un
dels indrets més visitats de la muntanya després
del Santuari. Els testimonis que parlen de I'in-
dret que ens ocupa són nombrosos. Ara en res-
seguirem els més interessants per veure com
s'anà transformant I'accés a la cova, cosa que a
la llarga comportà la clesaparició del topònim
objecte d'aquesta nota.

J. Martí i Cantó, el 1856, afirma que per arri-
bar a la cova cal anar-hi per un camí aspre i di-
fícil <cuyas malezas aumentan en el paso dicho
de las estacas, allanado ahora con una escalera
de madera bastante comodar.T Les cordes i les
escales de mà havien estat substituïdes per una
escala de fusta instal.lada en aquell indret.

Víctor Balaguer, en publicar la Guia de Mont-
serrat y de sus cuevas, el 1857, ens ho explica
més detalladament quan diu que el camí <ha
sido arreglado y está regularmente transitable. El
llamado paso de las estacas por donde se habia
de subir con el ausilio de una cuerda atada á una
peña, paso el mas difícil y peligrosa, es hoy el
mas seguro y cómodo, pues hay en él una esca-

6 Mouserrute Subtettínea, p 88

7 Juan M¡nrí y CÀNTó. M¿J Lít ico de Maria, o los concíoneros de
Monsenal, Barcelona 1856, p 268
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lera de maderq de anchas gradas, por la que se
sube con la misma facilidad que á una habita-
cion. En todos los demas pasos arrie.sgados á tra-
ves de las peñas hay escaleras sólidas y seguras,
con pasamanosr.S

Cornet i Mas, el mateix any, ens ho confirma
tot afegint que la construcció d'aquestes escales
<ha hecho que las cuevas sean mas visitadas que
antes, hasta por muchas señoras*.e

En la visita que, el \814, Téu a la cova del Sal-
nitre el baró italià Carlo Davillier, el guia li ex-
plicà la manera com antigament s'accedia a l'en-
trada de la cova. En aquell moment el pas de les

8 Guia de Motúserttt y de sus cuevas, Barcelona 1857, p f44
9. Cayetano CoerervM¡s Tres tlits en Montsenot Cuio Hßtótico-

Descriptiva tle todo cuonto contieile y encierru eskt ntontaäa, Barccloûa
1858, p r81

39



Segona visita del pas de les Estaques (litografia de MaruLel
Solà,1852).

estaques ja formava part de la història i de
l'anecdotari que explicaven els guies.10

L'escala encara existia e\ I8l7 tot i que, com
diu Martí i Cantó, Isidre Vacarices <.se propone
sustituir(la) por otra de ladrillo>.1r La família

l0 Carlo Davrruen, Víaggio itt Ispagna tlel Btrone Catlo Davillier,
illushato ([o olhe 300 d¡segtù ¿¡ Gustovo Doté, Mil¿no 1874. p 603 El
text dtu: <Fit1qlilrctile, n,¡v¡onrc ollo nentogno Ahinù! Gli è o h.eilta
ntehi d'allezza, ad 1il1 letzo rLi una imponente mutaglia, fornnta di enot-
mi nloss¡ d¡sposti a perpertdicolo, che appore l'upertura che fornu I'enhn-
la delle g oile Alh e voltc et avi utro fwe petdente, ailaccû¡o al u onco tli
un fircsitto, nolo ùt nrczzo Qi sctssi: eranvi (li tftttb in Uailo (lelle pielre
sporyetlti e dei ¡tiuoli ¡nf¡ili trcllo murcrglia; e si ssliva uggtappantlosi a
aquestu fune ed appoggintttlo i pietli sulle piene e sui piuoli Que\kt g¡n-
nest¡ca era chionnto il paso de las estacas, Oggi uno setie tLi scale a piuoli
o di Brud¡truLe sosletuLe do hov¡, conduce sen¿t gron fqtico f¡ilo ill'eiltruto
delle grotte "

11. Juân M^RrÍ y CANró H¡stor¡o de fu Inugetr y Santuat¡o ¿e Nues-
lro Se¡ioilt de Motllsetral, y v¡oje pùúotesco ú slö cuevos sublerrtineas, 5 "
cdició, Barcalora 1877, p. 199
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dels Vacarices regentava a Collbató la <Posada
de las Cuevas>> i feien de guies per visitar les co-
ves o altres indrets de la muntanya. Algunes
obres les degueren dur a terme atès que, el
1881, els membres de l'<Associació catalanista
d'excursions científiques>, en la introducció a
I'"ALBUM" dedicat a Montserrat, diuen que a les
covesi <Avuy pot pujarshi cómodament per medi
de bonas escales de fusta y obrø>.12 Aquesta re-
ferència ens permet afirmar que els propòsits
d'Isidre Vacalices, que explotava les coves turís-
ticament, es convertiren en realitat; i d'ací que
G. del Real, el 1898, en parlar del pas de les Es-
taques, es limiti a dir que <actualmente se pqsa
por una sólida escalerar.r3

L'increment de visitants a la cova del Salni-
tre motivà una nova reforma del camí que hi
dóna accés i, per tant, del ja popular pas de les
Estaques. Aquesta reforma es degué començar
el 1908, ja que a pdncipis del 1909, el monjo
de Montserrat P. Ramon Colomé comunicava
epistolarment a un altre monjo, que "me fan lo
cami tot nou; si vegés lo pas de les estaques es

tot desconegut tot a anat per terua>.74 Les obres
també les feia en Vacarices, el qual, en reno-
var el contracte d'explotació de les coves amb
I'Estat, s'hi havia compromès. La intenció
sembla que era fer una escala de maó al llarg
de tot el recorregut, comprenent-hi, per tant,
el pas de les Estaques; però només es cons-
truiren 59 graons. F. Maspons ens n'ha deixat
una bona descripció: oEs una escala de maó,
dreta com un fust, de 59 graons alts i molt es-
trets, i tan penjada que la major part dels via-
nants només la poden baixar d'esquena i amb
l'esglai al corrr.ls

Amb aquesta reforma dels anys 1908-1909 la
fisonomia de l'indret degué canviar molt. La
nova escala transformà radicalment el cèlebre
pas de les Estaques, -eue Víctor Balaguer ha-
via qualificat de <paboroso>-, fins a fer-ne per-
dre la memòria. Avui dia, si aneu a Collbató i
pregunteu on és el pas de les Estaques, poca
gent -per no dir ningú- us ho sabrà explicar.
N'hem fet l'experiència.

12 Albunt Pitttotesch-Motuuneillql de CololLutyo, vol II, MONT-
SERRAT, Barcelona 1881, p 14

13 Lluís G¡ncir DEr P.EA| Motllseilol Cuio D¡onûtrte, Ba¡celona
1898, pp 190 19I
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